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บทคัดย'อ 

 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบของการสร4างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง” มีวัตถุประสงคIเพื่อศึกษาการเปลี่ยนผLาน กระบวนการและรูปแบบของการสร4างฉันทามติของ

ชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การศึกษาครั้งน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการศึกษาพบวLา พัฒนาการของชุมชนอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองสามารถ

แบLงออกเปOนสองชLวงใหญLๆ คือ การผลิตแบบดั้งเดิมเปOนผลิตโดยอาศัยวัตถุดิบทางเกษตรให4เปOน

ผลิตภัณฑIสำเร็จรูปอยLางLาย ภายหลังการสร4างถนนสุขุมวิทชุมชนเริ่มมกีารปรับเปลีย่นเข4าสูLการผลิตแบบ

ใหมLควบคูLไปกับการผลิตแบบด้ังเดิม ชุมชนในยุคของการพัฒนาพื้นที่ชายฝ[\งทะเลตะวันออกที่ไมLสัมพันธI

อยูLกับเกี่ยวภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในท4องถิ่น เนื่องจากเปOนการขับเคลื่อนของกลุLมทุนหลัก

สามกลุLมคือ กลุLมรัฐ กลุLมนายทุนตLางชาติและกลุLมนายทุนชาติ รปูแบบและกระบวนการสร4างฉันทามติ

ควรประกอบไปด4วย 3 สLวน ได4แกL หนLวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการกำหนดและวางแผนทางด4าน

เศรษฐกิจ ด4านสิ่งแวดล4อม และด4านสังคม หนLวยงานภาคเอกชนจะต4องมีบทบาทในการวางแผนการ

ดำเนินกิจกรรมการประกอบการของตนให4เปOนมิตรกับสิ่งแวดล4อม และการมีความรับผิดชอบตLอสังคม 

และภาคประชาชนจะต4องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อเป`ดโอกาสให4ได4แสดงความคิดเห็น และเจตจำนงความ

ต4องการข้ันพื้นฐานเพื่อการอยูLรLวมกันทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 This research entitled “Forming of Consensus – Building in Map Ta Put 

Community Industrials Area Rayong Province.” Aims to study the changing ,the 

procession through the forming consensus – building in community industrials in 

Rayong province. The method of this study was a qualitative  

 The study revealed that the evolutions of community can be separated into 

2 phase. The first phase was primitive of production which their used raw agricultural 

materials to simple instant product after the arrival of Sukumwit Road has changed the 

community to the new production with traditional production. The second phase 

community in the age of development under Eastern Seaboard Development Program 

that are not related to the locals agricultural and industrial because it is driven by the 

triple capital groups as state, international and national capitalist. The forming and 

process of consensus building consists of three parts.  First the government agencies 

that determining and planning economic, environment and society. Second the private 

sector must have a role play in planning their own business to be eco friendly and 

corporate social responsibility and the public sector must have a public sphere to 

expressing of opinion, comment and needs through the social coexistence building.           
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ความเป0นมาและความสำคญัของป:ญหา 

 กระบวนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ78งทะเลตะวันออกถือได@วAาเปCนพื้นที่ยุทธศาสตรHที่รัฐบาลให@

ความสำคัญมากเปCนพื้นที่หน่ึงหากนับต้ังแตAแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหAงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-

2529) ที ่ทำให@ภาคตะวันออกได@ก@าวสู AกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมอยAางเข@มข@น โดยตลอด

ระยะเวลา 30 ปcที่ผAานมา ความได@เปรียบเชิงพื้นที่ซึ่งมีความสอดคล@องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรHการ

ผลิตเพื่อสAงออก การสร@างทAาเรอืน้ำลึกและการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรม การเกิดข้ึนของโครงการพัฒนาพืน้ที่

ชายฝ78งทะเลตะวันออกถือเปCนการตอบสนองยุทธศาสตรHการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสAงออก ที่ถูก

นำมาใช@เปCนตัวจักรในการสร@างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Engine of Growth) โดยมีวิสัยทัศนHมุAงไป

ที่การเปCนประเทศอุตสาหกรรมใหมA (ชัยณรงคH เครือนวน, 2550, หน@า 2-3) 

 ภายใต@บริบทของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ78งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง ถือได@วAาเปCน

พื้นที่เปrาหมายอีกพื้นที่หนึ่งตาม “การพัฒนาความเติบโตแบบหลายศูนยH” (Poly Nucleated Growth) 

และภาคอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนในจังหวัดระยองน้ันเปCนฐานที่สำคัญมากอันจะนำไปสูAการบรรลุยุทธศาสตรH

อุตสาหกรรมเพื่อการสAงออก โดยเฉพาะในพื้นที่ของมาบตาพุด จังหวัดระยองน้ัน ถูกกำหนดให@เปCนแหลAง  

“อุตสาหกรรมหลัก” และ “ศูนยHป}โตรเคม”ี อันจะเปCนการนำพาประเทศไปสูAการเปCนประเทศอุตสาหกร

รม ดังนั ้นพื้นที ่จังหวัดระยองจึงเปรียบเสมือนศูนยHกลางของอุตสาหกรรมในโครงการฯ ทั ้งนี้เปCนผล

สืบเน่ืองจากการเปCนแหลAงที่มีการค@นพบก�าซธรรมชาติในอAาวไทย โดยมีการวางทAอใต@ทะเลจากหลุมก�าซ

ในอAาวไทยมาขึ้นฝ7 8งที่บริเวณมาบตาพุด ทำให@รัฐบาลตัดสินใจสร@างโรงแยกก�าซธรรมชาติขึ้นในเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2525 (เป}ดดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ.2528 โดยการป}โตรเลียมแหAงประเทศไทย 

ปตท. ถือได@วAาเปCนโรงแยกก�าซธรรมชาติแหAงแรกของประเทศไทย ) การเกิดข้ึนของโรงแยกก�าซธรรมชาติ

เปCนสาเหตุที่ทำให@เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมป}โตรเคมแีละอุตสาหกรรมที่ใช@ก�าซธรรมชาติเปCนวัตถุดิบ

ตามมามากมาย เชAน โรงงานผลิตโซดาแอช อุตสาหกรรมปุ�ย อุตสาหกรรมโปแตช อุตสาหกรรมแทนทาลัม่ 

เปCนต@น หลังจากนั้นได@มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีการสร@างโรงงานทั้งในนิคมฯ 

และโรงงานที่กระจายอยูAนอกนิคมฯเปCนจำนวนมาก (ชัยณรงคH เครือนวน,2549, หน@า 10)   

 กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมได@นำไปสูAการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร@างทางเศรษฐกิจ ใน

จังหวัดระยอง ดังจะเห็นได@จาการลดลงของสัดสAวนการผลติในภาคเกษตรกรรมทีเ่ริม่ลดลงมาต้ังแตAปc พ.ศ. 
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2531 จากร @อยละ 53.8 เหลือเพียงร@อยละ 5.3 ในปc พ.ศ.2540 ในทางตรงกันข@ามสัดส Aวนของ

ภาคอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑHมวลรวมของจังหวัดเพิ่มข้ึนจากร@อยละ 31.1 ในปc 2524 เปCนร@อยละ 67.3 

ในปc พ.ศ.2540 ขณะที่รายได@เฉลี่ยตAอหัวของประชากรในจังหวัดระยองก็เพิ่มข้ึนจาก 68,588 บาทตAอคน

ตAอปc ในปc พ.ศ.2531 เปCน 570,015 บาทตAอคนตAอปc ในปc พ.ศ.2546 และเพิ่มข้ึนเปCน 1,047,353 บาทตAอ

คนตAอปc ในปc พ.ศ. 2550 ขณะที่ด@านมูลคAาการลงทุนพบวAาในเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปc 

พ.ศ. 2547 มีมูลคAาสูงถึง 549,380 ล@านบาท และมีมูลคAาในการจำหนAายสินค@าทั้งในและนอกประเทศถึง 

899,134 ล@านบาท และในปc พ.ศ. 2559 โครงสร@างทางด@านเศรษฐกิจในจังหวัดระยองตั้งอยูAบนฐานการ

ผลิต 3 สาขาที่สำคัญได@แกA เหมืองแรAและเหมอืงหนิ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายสAง การขายปลกี 

มีการขยายตัวของการจ@างงานอยูAที่ร@อยละ 1.1 (จากการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดระยองในปc พ.ศ. 

2559)  ขณะที่รายได@ของประชากรตAอหัวตAอปc อยูAที่ 1,008,615 บาท ซึ่งสูงที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก

และระดับประเทศ (สำนักงานสถิติแหAงชาติ,เข@าถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558; สำนักงานประชาสัมพันธH

จังหวัดระยอง, 2559) 

 ขณะที่ผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมก็เริ่มที่จะปรากฏให@เห็นจาก การเวนคืน

ที่ดินที่เริ่มข้ึนต้ังแตA พ.ศ.2527 ทำให@ชาวบ@านเดือนร@อนเปCนจำนวนมาก บางคนต@องอพยพกระจัดกระจาย

ไปอยูAพื้นที่อื่น บางคนต@องสูญเสียที่ดินทำกิน การเกิดข้ึนของป7ญหาสังคม เชAนป7ญหาอาชญากรรม ป7ญหา

ยาเสพติด การลักเล็กขโมยน@อย ความขัดแย@งทางด@านสังคม การเพิ่มข้ึนของจำนวนประชากรที่อพยพเข@า

มาทำงานในพื้นที่จังหวัดระยอง และผลกระทบของอุตสาหกรรมตAอสภาพแวดล@อมทางธรรมชาติในแทบ

ทุกด@าน เชAน ทรัพยากรทางน้ำ ทางทะเล และคุณภาพอากาศ ซึ่งนำมาสูAผลกระทบโดยตรงตAอสุขภาวะ

ของประชาชนที่มีอัตราการเจ็บป�วยด@วยโรคภัยไข@เจ็บตAางๆ มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในแทบทุกปcทำให@

ตลอดระยะเวลาที่ผAานมาจึงมีภาพของชาวบ@านจำนวนมากออกมาชุมนุม เรียกร@อง เพื่อรักษาสิทธิและ

ความเปCนอยูAขั้นพื้นฐานของตนเอง (ปริสา สมภมิตร, 2546, หน@า 2-4; ชัยณรงคH เครือนวน,2549, หน@า 

10-12)  

 กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที ่มาบตาพุดด@านหนึ ่งที ่สะท@อนออกมาในเชิงของ

ผลกระทบด@านสิ่งแวดล@อมมลพิษ ป7ญหาสังคม ป7ญหาทางด@านสุขภาพเปCนต@น อีกด@านหนึ่งการพัฒนาได@

สร@างโอกาสให@ผู@คนอีกจำนวนมากสามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น เชAน ชาวบ@านที่

สัมพันธHอยูAกับอุตสาหกรรม ในหลายระดับได@แกA ชาวบ@านในระดับรากหญ@า ผู@ประกอบการรายยAอยและ

องคHกรเครือขAาย ที ่ยังมีวิถีชีวิตต@องพึ่งพิงอยู Aกับภาคอุตสาหกรรม ดังนั ้นจึงไมAสามารถแยกโรงงาน

อุตสาหกรรมออกจากชุมชนท@องถิ่นได@เนื่องจากการเชื่อมโยงระหวAางเศรษฐกิจของชาวบ@านกับโรงงาน

อุตสาหกรรม เชAน การไปประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให@เชAาหอพัก คอนโด  ร@านค@าโชหAวย
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หรือผู@ประกอบการทางด@านการบริการในรูปแบบตAาง ๆ  แกAผู@คน/แรงงานหน@าใหมAในพื้นที่อุตสาหกรรม 

หรือการเปCนแรงงานในโรงงาน เปCนต@น จนนำไปสูAการเรียกร@อง ตAอรองเพื่อการสร@างเงื่อนไขของการอยูA

ร AวมกันอยAางเหมาะสมเพื ่อแสวงหาแนวทางการจัดการที ่เหมาะสม สามารถกลAาวได@วAาการพัฒนา

อุตสาหกรรมได@กAอให@เกิดการเปลีย่นแปลงอาชีพของชาวบ@านอยAางรวดเร็ว การเปCนผู@ประกอบการรายยAอย

ที่สัมพันธHอยูAกับโรงงานอุตสาหกรรมทำให@วิถีชีวิตและรายได@ของชาวบ@านมาบตาพุดขึ้นอยูAกับโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ@อม (ชัยณรงคH เครือนวน,2558, หน@า 205 - 211) 

 โครงสร@างการประกอบอาชีพภายในพื้นที่มาบตาพุดจึงมีความหลากหลายที่ตAางมีความสัมพันธH

กันอยAางแยกไมAออกโดยอาจจำแนกได@ออกเปCนกลุAมใหญA 5 กลุAมด@วยกันได@แกA กลุAมชาวบ@านในระดบัลAาง 

กลุAมผู@ประกอบการรายยAอย กลุAมแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุAมนายทุนอุตสาหกรรมและกลุAมชนช้ัน

นำของรัฐ ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธHเชิงสถาบันทางสังคมและการเกิดขึ้นของรัฐในระดับท@องถิ่นได@แกA 

องคHการบริหารสAวนจังหวัด องคHการบริหารสAวนตำบล เทศบาลทั้งในหลายระดับ การกAอรูปของเครือขAาย

ความรAวมมือภาคประชาชน ขณะที่ปฏิสัมพันธHลักษณะของรูปแบบความสัมพันธHนอกสถาบันได@มีบทบาท

สำคัญตAอการขับเคลื่อน ปฏิบัติการที่นำไปสูAการสร@างพื้นที่สาธารณะ ข@อตกลงรAวมกันภายในชุมชนที่อยูAใน

เขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

 กระบวนการเปลี่ยนผAานและพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่สAงผลกระทบตAอสังคมในแทบทุกระดับ 

คือ กระแสการไหลบAาของโลกาภิวัตนH (Globalization) ที่สAงผลให@เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรม 

จิตสำนึก และการขยายตัวของความเปCนเมืองเพิ่มมากข้ึน กระแสของความเปCนท@องถ่ิน (Localization) ที่

มีความเข@มข@นและเข@มแข็งที่เริ่มมีการประสานกลไกการทำงาน/ตAอรองอยูAในกลไกของรัฐและเอกชน 

โครงการประชารัฐคือการผนึกกำลังรAวมกันของ 3 ภาค ระหวAางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ใน

ลักษณะของการรAวมสร@างสรรคHทั้งในด@านเศรษฐกิจและด@านสังคม โดยมีจุดเน@นสำคัญคือการสร@างอำนาจ

ตAอรองให@กับประชาชน (People empowerment) ซึ่งจะนำมาสูAการเปลี่ยนผAานจากรัฐควบคุมสังคม มา

เปCนสังคมควบคุมสังคม สูAสังคมควบคุมรัฐในระดับข้ันสูงสุด ดังปรากฏในแนวคิดกระบวนการเปลี่ยนผAาน

ประเทศไทย 4.0 (สุวิทยH เมษินทรียH, เข@าถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 จากปรากฏการณHข@างต@นประกอบกับกระบวนการเปลี่ยนผAานประเทศไทยเพื่อให@หลุดกับดัก

ประเทศที่มีรายได@ปานกลาง ซึ่งจะนำมาสูAการรAวมรังสรรคHสังคม (Social Co-Creative) ผู@วิจัยได@เห็นถึง

ความจำเปCนที่จะศึกษากระบวนการสร@างฉันทามติของชุมชนเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง เพื่อเปCนแนวทางในการดำเนินนโยบายการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล@อมได@อยAาง

มีศักยภาพและสร@างสรรคH 
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1.2 วัตถุประสงคA 

 1. เพือ่ศึกษาการเปลี่ยนผAานของชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 2. เพือ่ศึกษากระบวนการสร@างฉันทามติของชุมชนในพื้นที่อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จังหวัด

ระยอง 

 3. รปูแบบการสร@างฉันทามติของชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตทางด@านพื้นที่ ได@แกA ชุมชนในพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมอืงมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง ครอบคลมุพื้นที่ 5 ตำบล ได@แกA ตำบลมาบตาพุด ตำบลห@วยโป�ง ตำบลมาบขAาบางสAวน ตำบลทบั

มาบางสAวน และตำบลเนินพระบางสAวน 

 ขอบเขตชAวงเวลา การวิจัยครั้งน้ีจะเริม่ทำการศึกษาต้ังแตAชAวงที่รัฐบาลมีแนวคิดในการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายใต@โครงการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝ78งทะเลตะวันออก คือ ในปc พ.ศ. 2524 และ

เปCนจุดเริม่ต@นในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต@ตัวแบบมาบตาพุด จนกระทั่งปc พ.ศ. 2559 เน่ืองจาก

กระบวนการพฒันาได@กAอให@เกิดผลประโยชนHทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคม สิง่แวดล@อม และการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร@างทางด@านสถาบันและการกAอรูปของเครือขAายประชาชนอยAางกว@างขวาง   

  ขอบเขตทางด@านเน้ือหา คณะผู@วิจัยจะใช@เน้ือหาในมิติทางด@านการเปลี่ยนแปลงทางด@าน

เศรษฐกจิทั้งในระดับมหภาคและเศรษฐกจิในระดับท@องถ่ินเพื่อใช@ในการอธิบายวิธีคิด/จิตสำนึกของกลุAม

ผู@ประกอบการของชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือขAายภาคประชาชนและด@านการเมอืงเชิงสถาบนัและ

นอกสถาบันเพื่อนำมาสูAการอธิบายและสร@างรูปแบบของกระบวนการสร@างฉันทามติภายในชุมชน 

 

1.4 วิธีดำเนินการวิจัยโดยสรุปเป0นทฤษฎี กรอบแนวคิด 

 โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบของการสร@างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง” จะใช@แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสAวนรAวมและแนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) 

 ประชาธิปไตยแบบมีสAวนรAวม ให@ความสําคัญกบัการเป}ดโอกาสให@ประชาชน และกลุAมตAาง ๆ 

เข@าไปมีบทบาทรAวมกันในกระบวนการทํางานของรฐับาล และผู@ใช@อํานาจรัฐในลักษณะที่มปีฏิสมัพันธH

โดยตรง เพือ่ให@มสีAวนรAวมในการเสนอความคิดเห็น ต้ังแตAกระบวนการ กําหนดนโยบาย การนํานโยบายมา

ปฏิบัติ การกำกบัติดตามนโยบาย ไปจนถึงการประเมินผลนโยบาย แตAอำนาจในการตัดสินข้ันสุดท@าย 

ยังคงอยูAทีเ่จ@าหน@าที่ของรัฐ/ราชการ (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2553, หน@า 58-59) 
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 แกนหลกัของประชาธิปไตยแบบมีสAวนรAวมก็คือการเป}ดชAองทางและเสริมสร@างความเขPมแข็ง

ให Pกับภาคประชาชน เครือขAายภาคประชาชนและหนAวยงาน/องคHกรนอกภาครัฐ ใหPเขPาไปมีสQวนร Qวมใน

การจัดทำประชาวิจารณH ตลอดจนเสนอแนะ (Advisory Hearing) การใหPคําปรึกษาแกQหนQวยงานของรัฐ

เพื่อลดภาระการปฏิบัติภารกจิ หรือการเรียกรPองขPอมูลจากหนQวยงานของรัฐ การทPาทายกระบวนการ

ตัดสินของรฐับาลผQานกระบวนการยุติธรรมและศาล (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2553, หน@า 58)  

 ประชาธิปไตยแบบมีสQวนรQวมจึงเนPนบทบาทของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอันเป็น 

กระบวนการปรึกษาหารือ และการตรวจสอบทีป่ระชาชนกระทําตQอรัฐบาล ดังน้ันประชาธิปไตยแบบมี

สAวนรAวม จึงสามารถนำมาปรับใช@เพือ่เสรมิสร@างและอุดข@อบกพรAองของประชาธิปไตยแบบตัวแทนไดP 

แนวคิดประชาธิปไตยแบบมสีAวนรAวม ชัยณรงคH เครือนวนและสิตางคH เจริญวงศH (2556) ไดPทําการ

สังเคราะหAจากแนวคิดประชาธิปไตยแบบมสีAวนรAวมจำแนกออกไดPเป็น 5 ประเภทดังน้ี  

  1. แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสAวนรAวม   

   1.1 ประชาธิปไตยโดยตรงผQานสภาประชาชน (Classical Democracy) 

 ประชาธิปไตยโดยตรงผAานสภาประชาชน เปCนรูปแบบของประชาธิปไตยในสมัยโบราณในยุค

กรีก ซึ่งเป็นพื้นที่ประชาชนสามารถปกครองตนเองในความหมายที่วAา ไม Qมีนักการเมือง ผู@แทน จะมีแตA

พลเมืองที่สามารถประชุมสภาไดPตลอด สภาพลเมืองหรือสภาประชาชนมีอํานาจเหมือนกบัสภา

ผูPแทนราษฎรในยุคป7จจุบัน มีอํานาจในการออกกฎหมาย หรือการประกาศสงครามและยุติสงคราม โดยมี

ลักษณะสำคัญคือใช@วิธีจับฉลากเลือกผู@นำเข@ามาบริหารและเลือกตุลาการ เงื่อนไขสำคัญสำหรับการ

คัดเลือกโดยวิธีการจบัฉลากเลือกผู@นำต@องหมายความวAาประชาชนตPองมีความรูPและมีพื้นฐานจริยธรรมที่ดี 

ดังน้ันประชาชนสามารถใช@อำนาจการปกครองตนเองรAวมกนัในฐานะพลเมืองของรัฐ โดยการ รAวมเสนอ

ประเด็น อภิปรายโตPแย@ง และการออกเสียงตัดสินใจทางการเมืองของนครภายในสภาประชาชน 

  

1.2 ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม (Socialist Democracy) 

 สังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic socialism) แนวคิดน้ีเริ่มต้ังแตAปc ค.ศ.1883 ใน 

ประเทศอังกฤษจาก จอรHจ เบอรHนาต ชอวH (George Bernard Shaw)  เฮช จี เวลสH (H.G.Wells) และ 

ซิดน่ียH เวบารH (Sidney Webba) เปCนสมาชิกสำคัญของสมาคม สังคมนิยมเฟเบียน (Fabian Socialism) 

ลักษณะทีส่ำคัญคือ การเข@ามีสAวนรAวมในกิจการสำคัญของรฐัโดยใช@วิธีรอมชอม และจัดสวัสดิการตAางๆ

ให@แกAกรรมกร ในที่สุดก็สามารถรวบรวมกันจัดต้ังพรรคเลเบอรHข้ึนในอังกฤษ (Labor Party) อังกฤษได@นำ

แนวความคิดน้ีมาใช@โดยกำหนดเปCนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในยุคตAางๆ เชAน การจัดสวัสดิการคนชรา

และอื่นๆ เชAนเดียวกับแนวนโยบายของรัฐบาลในกลุAมประเทศสแกนดิเนียเวีย โดยเฉพาะอยAางย่ิงประเทศ
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สวีเดน ซึ่งนำมาใช@เปCนพื้นฐานในการพัฒนาสังคมที่เรียกวAา “รัฐสวัสดิการ” สAงผลตAอฐานะความเปCนอยูAที่

ดีของประชาชนทั้งทางเศรษฐกจิและสงัคม ความสำเร็จในการนำแนวนโยบายสวัสดิการดังกลAาวทำให@

ได@รับการยอมรับจากนานาประเทศโดยเฉพาะอยAางย่ิงประเทศโลกที่สามที่พยายามนำมาเปCนต@นแบบใน

การพัฒนาสังคมในป7จจุบัน  

1.3 ประชาธิปไตยของชุมชน (Community Democracy) 

 ประชาธิปไตยระบบชุมชนเปCนประชาธิปไตยที่บรสิุทธ์ิ มีพื้นฐานอยูAสมาชิกของชุมชนมีความ

เสมอภาค และมีสAวนรAวมโดยตรง ผู@นำชุมชนไมAได@อาศัยการเลือกต้ัง แตAเปCนผู@นำตามธรรมชาติ ที่เกิดข้ึน

จากกระบวนการทำงานรAวมกันในชุมชน ซึ่งคุณลกัษณะของผู@นำที่สำคัญ คือ (ประเวศ วะสี, 2550)   

   1.เห็นแกAสAวนรวม  

   2.ซื่อสัตยHสุจริต  

   3. มีสติป7ญญาเฉลียวฉลาด 

   4. มีความสามารถในการติดตAอสื่อสารและจัดการ 

   5. เปCนที่ยอมรบัของคนในชุมชน 

 ประชาธิปไตยของชุมชนจงึมผีู@นำชุมชนที่มีคุณสมบัติทัง้ 5 ประการ เปCนประชาธิปไตย

สมานฉันทH ไมAแตกแยกเหมอืนการเมืองเรื่องเลอืกต้ัง  เปCนชุมชนที่เข@มแข็งทีเ่กิดจากการรวมตัวของคนใน

ชุมชนในการรAวมกันคิดรAวมกันทำงาน 

1.4 ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารอื (Deliberative Democracy)  

 ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารอืถือเปCนทฤษฎีที่ได@มาจากทฤษฎีบรรทัดฐานปทสัถานสงัคม 

(normative  theory)  รากฐานของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือวางอยูAบนกรอบคิดที่วAา ความชอบ

ธรรมทางการเมอืงของระบอบประชาธิปไตยอยูAทีก่ารยอมรบัในเรือ่งการให@ความสมเหตุสมผลแบบ

สาธารณะ (public  justification) ที่วางอยูAบนความสมเหตุสมผลในเชิงศีลธรรม  โดยสาธารณชนเองก็

ยินดีที่จะรับฟ7งหรือยอมรับการนำเสนอความคิดและหลักการทางการเมืองตAางๆ อยAางสมเหตุสมผลด@วย

เชAนกัน ความสมเหตุสมผลทีส่ร@างความชอบธรรมทางการเมอืงจงึไมAได@เกิดข้ึนจากเจ@าหน@าที่ของรัฐเพียง

ฝ�ายเดียว รากฐานทางความคิดของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจงึต้ังอยูAบนฐานของการพลเมืองแตAละ

คนรู@ดีวAาอะไรคือ ผลประโยชนH สิ่งที่ดีงามและทรงคุณคAาสำหรบัตัวเอง ความชอบธรรมของระบอบ

ประชาธิปไตยอยูAที่ความสมเหตุสมผลแบบสาธารณะ ไมAใชAความสมเหตุสมผลสAวนตัว  (private 

justification)  ที่ตนเองมีอยูAแตAเพียงผู@เดียวและไมAสามารถที่จะมรีAวมกันกับคนอื่นๆ ได@ (ธเนศ วงศHยาน

นาวา, ม.ป.ป., หน@า 5)  
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 ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารอื (deliberative democracy) จึงเปCนตัวแบบทางทฤษฎีวAา

ด@วยเรื่องประชาธิปไตยแบบหน่ึงทAามกลางความเปCนไปได@ของตัวแบบประชาธิปไตยในหลายๆรปูแบบที่

ดำรงอยูAในโลก ความสำคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ อยูAตรงที่คำวAา "ปรึกษาหารือ" ซึง่เปCน

กระบวนการได@มาซึง่เหตุผล ดังน้ันประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารือจึงเน@นที่ "กระบวนการสื่อสารระหวAาง

กัน" อยูAรAวมกัน เข@าใจกัน อันเปCนฐานอันย่ังยืนของ "ความสามัคคี" (พิชญH พงศHสวัสด์ิ, 2549)  

 ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารอืจงึเปCนกระบวนการมีสAวนรAวมของภาคประชาชนที่มีคุณภาพ

ประกอบด@วยหลักใหญAๆ 2 ประการคือ (พัชรี สิโรรส, ม.ป.ป., หน@า 4) 

  1. หลักการใช@เหตุผล (reasoning) ระหวAางบุคคลซึ่งแตกตAางจากการตAอรองระหวAางกลุAม

ผลประโยชนHตAาง ๆ 

  2.หลักการกระทำที่เป}ดเผยและเปCนสาธารณะ (Public Act) ได@แกAกระบวนการใช@เหตุผล

น้ันจะมีการใช@เหตุผล การช่ังน้ำหนักของเหตุผล การยอมรับหรือไมAรับเหตุผลตAาง ๆ ซึ่งต@องกระทำอยAาง

เป}ดเผยสาธารณะซึ่งแตกตAางจากพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังที่เปCนเรื่องของแตAละบุคคลและ

ทำเปCนเรื่องลบั 

 ดังน้ันประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจึงเปCนการสร@างกระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะ

ได@แกA การปรึกษาหารือที่อาศัยเหตุผล ประชาชนต@องพร@อมที่จะปรบัเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะจำนนตAอ

เหตุผลซึ่งเหตุผลดังกลAาวอาจจะแย@งกับแนวทางที่ตนเองอยากเห็นหรอืขัดตAอผลประโยชนHของตนก็ตาม 

(พัชรี สิโรรส, ม.ป.ป., หน@า 5) 

 การปรึกษาหารือทางการเมืองจงึมิได@มีวัตถุประสงคHเพื่อจะปรับเปลี่ยนทางเลอืก แตA

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะเปCนการเป}ดโอกาสให@ผู@คนเข@ามารAวมทุกคนโดยมีสถานภาพเทAาเทียม

กัน โดยการปกปrองแล@ววิพากษHวิจารณHสถาบันหรือโครงการตAางๆ โดยดูจากข@อเท็จจริงที่วAาในสงัคมพหุ

นิยมอื่นๆตAางมีเหตุผลที่แตกตAางกันและตAางมีข@อคิดเห็นและมุมมองของตน มีการอภิปรายด@วยเหตุผลและ

พร@อมที่จะรAวมกบัผลของการอภิปรายและถือวAาผู@อื่นเปCนผู@ทีเ่ช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆเน่ืองจากมีเหตุผลที่

หลากหลายที่มาจากมุมมองตAางๆกัน การทีจ่ะยอมรับเหตุผลใดจึงต@องมกีารช่ังน้ำหนัก จะต@องมีการลง

เสียงที่เปCนเอกฉันทH หรืออาจตัดสินโดยการใช@เสียงสAวนใหญAแตAผู@เข@ารAวมมักเห็นวAาพวกเขารบัรองเรื่อง

ดังกลAาวเน่ืองจากการใช@เหตุผลแม@บางคนอาจไมAเห็นด@วย แตAการตัดสินโดยใช@เหตุผลอยAางชอบธรรมทำให@

ประชาชนมีการเรียนรู@รAวมกัน นำไปสูAการพจิารณาในวงกว@างของภาคประชาชนวAาป7ญหาที่มอียูAจะทํา

ความเข@าใจได@อยAางไร และมทีางออกอะไรบ@าง และใครควรมีบทบาทในการแก@ป7ญหาดังกลAาว (พัชรี สโิร

รส, ม.ป.ป., หน@า 5)  
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1.5 ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Governance) 

 ประชาธิปไตยแบบประชาชนปกครองตนเองเปCนแนวคิดที่อยูAบนพื้นฐานของแนวคิดที่วAา

ประชาชน น้ันมีเสรีภาพ ที่สามารถเข@าไปมีสAวนรAวมทางการเมือง และตัดสินนโยบายที่เกี่ยวข@องกับเรื่อง

สาธารณะให@มากทีสุ่ด ซึ่งมีแนวคิดทีส่ำคัญดังน้ี (เอนก เหลAาธรรมทัศนH, 2552, หน@า 75-88)  

   1. เน@นพลังของท@องถ่ินอยูAที่พลเมืองในท@องถ่ินน้ันๆ 

   2. การคืนอาจให@กับประชาชนซึ่งเปCนคนที่ไมAอำนาจทีท่ำงานมุAงมั่นกบัเรื่องของ

สาธารณะ  

 เน่ืองจากแนวคิดในเรื่องของการให@ประชาชนปกครองตนเองน้ีมองเสรีภาพของประชาชน

แตกตAางออกไปจากลัทธิเสรีนิยมซึ่งมองวAาการมีเสรีภาพหมายถึงการทีม่นุษยHมีเสรีภาพหมายถึงการที่

มนุษยHได@อยูAอยAางอิสระไมAถูกควบคุมหรอืกำกบัโดยรัฐ แตAเสรีภาพในความหมายของการปกครองตนเอง

ของประชาชนน้ันหมายถึงการทีป่ระชาชนมีเสรีภาพในการเข@าไปมีสAวนรAวมในการออกนโยบายตAางๆที่

แก@ป7ญหาของตนเองและคนในสังคม 

  3. เน@นการระดมความคิดของพลเมอืงในการแก@ป7ญหารAวมกนั มีการสร@างเครือขAาย

ความสัมพันธHของคนในสงัคมอยAางเข@มแข็ง โดยมเีหตุผลที่วAา พลเมืองที่กAอรปูข้ึนมาในชุมชนตAาง ๆน้ันยAอม

มีความรับผิดชอบและมีความผกูพันตAอสมาชิกในชุมชนมากกวAาองคHกรของรัฐ มีความเข@าใจป7ญหาของ

ตนเองที่ดีกวAาข@าราชการหรือพนักงานของรัฐ มีความมุAงมั่นในการแก@ป7ญหาอยAางดีทีสุ่ด มีความคลAองตัว

และมีความสร@างสรรคH ในขณะที่องคHกรของรัฐมักติดขัดอยูAกบัระเบียบและข@อจำกัดตAาง ๆ ของราชการ ใน

บางชุมชนมีเงื่อนไข สามารถใช@ความสนิทสนมและความใกล@ชิดซึ่งกันและกันในการจูงใจให@สมาชิก

โดยทั่วไปประพฤติปฏิบัติตามมติข@อตกลงในการแนะนำเรือ่งราวตAาง ๆได@ดี ซึ่งเปCนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบังคับใช@กฎหมาย   

   4. การใช@ความแตกตAางและความหลากหลายให@เกิดประโยชนH เพื่อนำไปสูAความสามัคคี

ของคนในสังคม 

   5. พลเมืองเปCนผู@ให@ทิศทางพร@อมๆกับทีเ่ปCนผู@รAวมแก@ป7ญหารAวมกับผู@แทนและผู@นำ โดย

เอาผลประโยชนHสAวนรวมมาเปCนที่ต้ังบนพื้นฐานของแนวคิดที่วAาทุกคนมีสทิธิและเสรีภาพเทAาเทียมกัน จึง

ต@องมีการปรึกษาหารือ โดยใช@เหตุผลในเรื่องของผลประโยชนHสาธารณะ เปCนแรงจูงใจกันและกัน และเพื่อ

เปลี่ยนแปลงความคิดและหาจุดยืนซึง่กันและกัน ดังน้ันการสื่อสารเพื่อให@คนในสงัคมมีความเข@าใจอันดีซึง่

กันและกันจึงมีความสำคัญมากวAา การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยการหยAอนบัตร เพื่อนับจำนวนเสียงข@าง

มาก จึงทำให@การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให@ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นน้ัน

เปCนการสร@างความเทAาเทียมให@กบัคนในสงัคมในการรAวมปรกึษาหารือ และแก@ป7ญหาในชุมชน 
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 กลAาวโดยสรุปแล@วแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบที่ให@ประชาชนปกครองตนเองได@น้ัน

เปCนแนวคิดที่ต้ังอยูAบนพื้นฐานของความคิดที่วAาประชาธิปไตยเปCนของประชาชน และประชาชนเปCน

เจ@าของบ@านเมือง จงึมสีิทธิทีจ่ะแสดงความคิดเห็นทีเ่กี่ยวข@องกับป7ญหาของตนเอง โดยการแสดงความ

คิดเห็นและหาทางออกรAวมกัน 

  

 2. แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere)  

 แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) โดยมี เจอรHเก@น ฮาเบอรHมาส (Jurgen Harbermas) 

เปCนผู@นำทางความคิด พื้นที่สาธารณะมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางด@านภาษาและปฏิบัติการด@านสื่อสาร ที่

ผAานการอภิปราย โต@แย@ง/ถกเถียงกันอยAางเปCนเหตุเปCนผล และมีอสิระในพื้นทีส่าธารณะจะนำไปสูAการ

สร@างสังคมในเชิงอุดมคติได@  

 ฮาเบอรHมาสได@อธิบายถึงความเปCนเหตุเปCนผลในฐานะทีเ่ปCนพื้นฐานของความรAวมมอืในการ

สื่อสารและความสามารถของการใช@เหตุผลผAานภาษาในชีวิตประจำวันของผู@คนทางสงัคม (Everyday 

Speech) โดยเขาหวังวAาการสื่อสารทีเ่ปCนเหตุเปCนผลจะสามารถนำไปสูAข@อตกลงบางอยAางได@ และถูก

พัฒนาตAอเปCนแนวคิด “ปฏิบัติการด@านการสื่อสาร (Communicative Action)” ซึ่งเปCนปฏิบัติการที่

ป7จเจกบุคคลในสงัคมใช@ภาษาภายใต@หลักการของความเปCนเหตุเปCนผล (Rationality) ในการสื่อสาร/

พูดคุย/แลกเปลี่ยน/อภิปราย/โต@แย@งเพื่อ แสดงฉันทามติรAวมกัน การปฏิบัติการด@านการสือ่สารน้ีจะเปCน

เครื่องมือสำคัญทีจ่ะทำให@มนุษยHไปสูAการมีระบบที่สมดุลทัง้ด@านผลประโยชนHการใช@เหตุผลและอำนาจ  

 ในสถานการณHการสื่อสารที่เปCนอุดมคติ (Ideal Speech Situation) ซึง่เปCนสถานการณHทีผู่@

พูด/ผู@สือ่สารทุกฝ�ายสามารถพูดหรือสื่อสารโดยการแสดงเหตุผล/ข@ออ@างอิงของตนออกมาให@อกีฝ�ายได@รบัรู@

ภายใต@สถานการณHที่โปรAงใส เปCนอิสระ ปราศจากการครอบงำ/ควบคุม และทุกฝ�ายมีโอกาสได@พูดหรอื

สื่อสารอยAางเสมอภาคและเทAาเทียมกัน ทัง้น้ีฮาเบอรHมาสได@เสนอวAาการที่จะทำให@การสื่อสารเข@าสูA (หรอืไป

ถึง) สถานการณHการสือ่สารที่เปCนอุดมคติน้ันจำเปCนที่จะต@องสร@างเงือ่นไขที่สำคัญ 2 เงื่อนไขข้ึนมารองรับ 

คือ (กาญจนา แก@วเทพและสมสุข หินวิมาน,2550, หน@า 370-371) 

 การสร@างเงื่อนไขภายในผAาน “การสร@างสมรรถนะทางการสือ่สาร” (Communication 

Competency) ซึ่งหมายถึง ความสามารถทีจ่ะควบคุมการใช@ภาษาให@เปCนไปตามกฎเกณฑHที่จะทำให@เกิด

ความชอบธรรมและเกิดความนAาเช่ือถือวAาถูกต@อง/เปCนจริงในการใช@ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งน้ีเขาเห็นวAา

มนุษยHในสังคมจะต@องพัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสารให@เพิม่พูนข้ึน วิธีการที่จะพฒันาสมรรถนะทางการ

สื่อสารของมนุษยH ฮาเบอรHมาเสนอวAาต@องพัฒนาชAองทางความเข@าใจโดยการพฒันาชAองทางด@านการใช@

ภาษาหรือการเพิ่มความสามารถในการมปีฏิสัมพันธHกลบัไปกลับมา (Interactive Abilities) 
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 การสร@างเงื่อนไขภายนอก โดยการทำให@การสือ่สารปราศจากการบบีบงัคับและการจำกัด

ขอบเขตผAานการทำให@การสื่อสารมีลกัษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรกเปCนสภาพการสือ่สารทีผู่@

สื่อสารสามารถพูดทุกอยAางออกมาได@โดยไมAมีข@อบังคับหรือข@อจำกัดอันใดมายับย้ัง, ประการทีส่องเปCน

สภาพที่ป7จเจกบุคคลมีโอกาสเข@ารAวมสนทนาได@อยAางเทAาเทียมและประการสุดท@ายเปCนการสื่อสารที่อยูA

ภายในบริบททางสังคมทีม่ีการกระจายอำนาจให@คนทุกคนทกุชนช้ันได@พูดหรือแสดงออกอยAางเต็มที่โดยไมA

มีการป}ดกั้นและทุกคนจะต@องได@พูดหรือแสดงออ 

 จากการศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยและพื้นทีส่าธารณะ (Public Sphere) ได@มีความสอดคล@อง

ในรAวมกันคือ ความเปCนเหตุเปCนผล (Rationality) อสิรภาพ เสรีภาพ ที่นำไปสูAการสร@างข@อตกลงรAวมกัน

บนฐานความคิดของประชาธิปไตยอันเปCนหนทางการจัดความสัมพันธHและตำแหนAงแหAงที่ทางสังคมใหมA 

 

1.5 เอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขPอง 

 การทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข@อง คณะผู@วิจัยทำการสงัเคราะหHโดยจะทำการ

จัดแบAงหมวดหมูAตามแนวทางด@านการศึกษาการพฒันาพื้นทีอุ่ตสาหกรรมเปCนเกณฑHหลัก สามารถ

จำแนกออกมาได@ 3 กลุAม ด@วยกันคือ 

1.  การศึกษาการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกระแสหลกั 

2.  การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

3.  การศึกษาในมิติทางด@านเศรษฐศาสตรHการเมืองของการพฒันาพื้นที่อุตสาหกรรม 

 

1. การศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกระแสหลกั  

 แนวทางการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกระแสหลัก มีฐานคิดมาจากแนวคิด

ของความทันสมัย และการเพิ่มอัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจได@ ภายใต@บริบทของการเกิดข้ึนของ

แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่สำคัญคือ การปรบัโครงสร@างทางเศรษฐกจิใหมA โดยมี

ข@อเสนอให@สAงเสรมิการสAงออกสินค@าอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข@า แนวคิดได@รับการตอบรบัจากเทค

โนแครต และองคHกรระหวAางประเทศ ดังน้ันรฐับาลไทยจงึมคีวามพยายามในการปรับโครงสร@างทาง

เศรษฐกจิอีกครัง้หน่ึง ซึง่ยุทธศาสตรHที่นำมาใช@คือ “ยุทธศาสตรHเติบโตด@วยการสAงเสรมิสินค@าอุตสาหกรรม”

หรือ EXPORT-LED GROWTH ประกอบกบัแนวคิดในการกระจายอุตสาหกรรมไปสูAภูมิภาค สAงผลให@

ภาครัฐได@กำหนดนโยบายพฒันาเมืองและพื้นทีเ่ฉพาะ เพือ่การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีส่มดุลของระบบ

เมือง และลดการเติบโตของกรงุเทพฯ จึงได@คัดเลือกพฒันาพื้นที่เฉพาะประกอบด@วย พื้นที่ชายฝ78งทะเล

ตะวันออก (ชัยณรงคH เครือนวน,2550 ,หน@า 3-5)  
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 การศึกษาของ สวัสด์ิ ใจเย็น (2528) ได@ศึกษาเรื่อง แนวทางการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง โดยช้ีให@เห็นวAา ศักยภาพของทรัพยากร สภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่เอื้ออำนวยตAอการ

พัฒนาอุตสาหกรรม แนวโน@มของภาคอุตสาหกรรมและประเภทของอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสม ผล

การศึกษาพบวAา จังหวัดระยองมทีรัพยากรทีเ่หมาะสมตAอการประกอบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการเกษตร สAวนของป7จจัยด@านโครงสร@างพื้นฐานที่จำเปCนตAอการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

ระยองมีพร@อมและเพียงพอ ด@านนโยบายของรัฐมีการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เปCนอยAางดี 

 

2. การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  

 การศึกษาวิจัยในเชิงของผลกระทบของการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนับเปCน

การศึกษาหน่ึงที่เปCนกระแสได@รบัความสนใจจากกลุAมนักวิชาการ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาค

ประชาชนและหนAวยงาน/องคHกรที่ไมAแสวงหากำไรโดยพยายามช้ีให@เห็นผลกระทบทั้งในแงAบวกและแงAลบ

ของการพฒันาเพื่อนำผลการศึกษา วิจัยมาเปรียบเทียบถึงผลประโยชนHที่ได@รบัจงึเปCนอีกกลุAมงานหน่ึงที่มี

ข@อถกเถียงในเชิงของกระบวนการพัฒนาวAาจะนำไปสูAการสรรคHสร@างคุณภาพชีวิตของชุมชนตามลักษณะใด 

ดังในการศึกษาของ เนตรทราย นิสสัยสุข (2556) เรื่อง ผลกระทบจากการพฒันาอุตสาหกรรมอีสเทริHนซี

บอรHด  ระยอง กรณีศึกษา ชุมชนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได@มองผลกระทบ

ออกเปCน 4 ด@าน ได@แกA ผลกระทบด@านสิง่แวดล@อม ไมAวAาจะเปCนมลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่นเหม็นที่เกิด

จากการฝ7งกลบ ตลอดจนการรั่วไหลของสารเคมีลงสูAแหลAงธรรมชาติ ด@านสังคมได@แกA สังคมมีความเสี่ยงสงู

จากความไมAปลอดภัยในชีวิตและทรัพยHสิน ความไมAพอเพียงของโครงสร@างพื้นฐาน ขณะที่ด@านบวกคือการ

เพิ่มข้ึนของที่ดิน อสังหารมิทรัพยHในพื้นที่ ด@านเศรษฐกิจได@แกAการมงีานทำ และการขยายตัวของประชากร

ในพื้นที่ และผลกระทบทางด@านสุขภาพ การศึกษาของพัชรี โพธิหัง (2550) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่สAงผลตAอชุมชนตำบลดอนหัวฬAอ อำเภอเมือง จังหวัดชลบรุ ี

ผลการวิจัยสรปุวAา มีผลกระทบ 4 ด@าน ด@านเศรษฐกิจ ด@านสังคม ด@านสิง่แวดล@อมและด@านชุมชน โดยด@าน

ชุมชนอยูAในระดับที่น@อยที่สุด 

 การศึกษาของ ปริสา สมภมิตร (2546) เรื่อง การจัดการความขัดแย@งของชุมชนอันเน่ืองมาจาก

นโยบายการเวนคืนที่ดินของรัฐ: กรณีศึกษา ชุมชนแหลมฉบงั อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี ผลการวิจัยได@

แสดงให@เห็นถึงผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อกAอสร@างทAาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ที่นำไปสูAความขัดแย@ง

ระหวAางการทAาเรอืกับชาวบ@าน กAอให@เกิดป7ญหาเรือ้รงัและผลกระทบในเชิงลบตAอชุมชนทั้งในด@าน

เศรษฐกจิ การปกครองและผลกระทบทางด@านกายภาพของชุมชน มีการตAอสู@และตAอต@านทีห่ลากหลาย

ต้ังแตAการใช@กลไกของรัฐเพื่อการปราบปรามหรือการตัดน้ำตัดไฟชาวบ@าน    
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3. การศึกษาในมิติทางด@านเศรษฐศาสตรHการเมอืงของการพฒันาพื้นที่อุตสาหกรรม 

 การศึกษาตามแนวทางเศรษฐศาสตรHการเมืองจะมีมุมมองทีก่@าวข@ามความเปCนศาสตรHใดศาสตรH

หน่ึงมกีารนำวิธีวิทยามาใช@ในการวิเคราะหHทีห่ลากหลาย ตลอดจนการมีจุดยืนในทางความคิดและทฤษฎี 

จึงทำให@มีการวิเคราะหHที่แตกตAางกัน ดังในการศึกษาของ กจิจา ยอดนิล (2548) เรื่อง พลวัตรของทุนชาติ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกหลงัวิกฤติเศรษฐกจิ : กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมป}โตรเคมี

กัลไทย จำกัด (มหาชน) โดยมจีุดประสงคHเพื่อศึกษาการขยายตัวและการปรบัตัวหลงัวิกฤต บริษัท 

อุตสาหกรรมป}โตรเคมีกลัไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต@ปฏิสัมพันธHระหวAางทุนชาติรัฐ และทุนข@ามชาติ มี

วิธีการศึกษาจะใช@แนวการวิเคราะหHเศรษฐศาสตรHการเมือง โดยมีผลการศึกษาวAา พลวัตรของทุนชาติ 

บริษัท อุตสาหกรรมป}โตรเคมกีัลไทย จำกัด (มหาชน) เปCนผลมาจากปฏิสมัพันธHของทุนชาติรฐั และทุน

ข@ามชาติ โดยทุนชาติประกอบด@วย 3 กลุAมทุนคือ 1. ทุนอุตสาหกรรม ได@แกA บริษัท อุตสาหกรรมป}โตรเคมี

กัลไทย จำกัด (มหาชน) 2. ทุนการเงิน ได@แกA ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีและธนาคารกรุงไทย 3. ทุน

สื่อสาร ได@แกA กลุAมบริษัทชินวัตร รัฐ ได@แกA กระทรวงคลัง ภายใต@การกำกับของรฐับาลและทุนข@ามชาติ 

เปCนทุนการเงินระหวAางประเทศ ได@แกA สถาบันการเงินเครดิตอัลสตัสเฟอรH วิเตอรHราฟบาวนH (KFW) 

บรรษัทการเงินระหวAางประเทศ (IFC), ธนาคารซิต้ีแบงคH เอน็.เอ. (City Bank N.A.) โดยความสัมพันธHที่

เกิดข้ึนจะเปCนความขัดแย@งสอดคล@องกับแนวคิดของ Peter Evans ในเรื่องพันธมิตรไตรภาคี (Trio หรอื 

Triple Alliance)  การศึกษาของ ชัยณรงคH เครอืนวน (2550) เรื่อง เศรษฐศาสตรHการเมืองของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวAา กระบวนการพฒันาการของภาคอุตสาหกรรมใน

พื้นที่จังหวัดระยองสามารถแบAงออกเปCนสามชAวง ได@แกA อุตสาหกรรมยุคด้ังเดิมลกัษณะการประกอบการ

อุตสาหกรรมวัตถุดิบทางเกษตรให@เปCนผลิตภัณฑHสำเรจ็รปูอยAางAาย อุตสาหกรรมหลังการสร@างถนนสุขุมวิท

ที่เริม่ปรากฏให@เห็นโรงงานอุตสาหกรรมสมยัใหมAที่ไมAมีฐานอยูAที่ภาคเกษตรกรรม การเกิดข้ึน 

อุตสาหกรรมภายใต@โครงการพฒันาพื้นที่ชายฝ78งทะเลตะวันออก เปCนอุตสาหกรรมหนักที่ไมAเกี่ยวข@องกบั

ภาคเกษตรกรรมและไมAมีความสัมพันธHกบัโรงงานอุตสาหกรรมในท@องถ่ิน ขณะที่กระบวนการสะสมทุนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรม เปCนผลจากการขับเคลื่อนของกลุAมทุนหลกัสามกลุAม ได@แกA กลุAมรัฐ กลุAมนายทุน

ตAางชาติและกลุAมนายทุนชาติ มีการเช่ือมโยงผลประโยชนH ไปสูAกลุAมนายทุนท@องถ่ิน ขณะเดียวกันได@กAอรูป

ของการเอารัดเอาเปรียบทางชนช้ัน การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน การขูดรีดและทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล@อม ป7ญหาสงัคม ป7ญหาสุขภาวะของประชาชนในท@องถ่ินเกิดข้ึนตามมา

มากมาย สิ่งเหลAาน้ีไปสูAความขัดแย@งระหวAางชนช้ันตAางๆในสงัคม 

 การศึกษาวิทยานิพนธHในระดับปรญิญาเอกช้ินสำคัญของ ชัยณรงคH เครือนวน (2557) เรื่อง 

“ปฏิบัติการและการตAอสู@ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม: ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ภายใต@ตัวแบบมาบตาพุด” โดยมีวิธีวิทยาที่ผสมผสานความคิดในเชิงการวิพากษHของ มเิชล ฟูโกตH 

(Michel Foucault) และการศึกษาภาษา การสื่อสารของเจอรHเกน ฮาเบอรHมาส (Jurgen Habermas) สูA

การสร@างกรอบการวิเคราะหHวาทกรรม ผลการศึกษาได@เสนอประเด็นสำคัญวAา ที่ประกอบไปด@วยวาทกรรม

ที่มาจากพันธมิตรของกลุAมชนช้ันนำ โดยมีกลยุทธHทีท่ำให@ผู@คนในสังคมและชุมชนท@องถ่ินเช่ือวAาการพฒันา

อุตสาหกรรมจะเปCนสิง่ที่นำมาซึ่งความความก@าวหน@า วาทกรรมตAอต@านเปCนภาคปฏิบัติการทางอุดมการณH

ของผู@กระทำการสองฝ�ายที่มอีุดมการณHและอยูAในเงื่อนไขทางสังคมซึ่งแตกตAางกัน กระทั่งเกิดวาทกรรม

และปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อตAอต@านวาทกรรมกระแสหลักใน 2 ลกัษณะ คือวาทกรรมและปฏิบัติการ

ทางวาทกรรมของเครือขAายชนช้ันกลางและชาวบ@าน (มาบตาพุด) ที่เปCนพันธมิตรทีม่ีลกัษณะตAอต@าน

โรงงานอุตสาหกรรมและการพฒันาอุตสาหกรรม และการปรากฏตัวของชาวบ@านรากหญ@าทีเ่ปCน

ผู@ประกอบการรายยAอยและองคHกรเครือขAาย ที่มลีักษณะของภาคปฏิบัติการของอุดมการณHเพื่อสร@างความ

อยูAรอด (Survivals) และอยูAได@ (Existential) ในสงัคมอุตสาหกรรม 

 จากการสงัเคราะหHทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข@อง คณะผู@วิจัยได@ช้ีให@เห็นถึง

สถานภาพขององคHความรู@ของการพัฒนาในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ที่มีการอธิบายถึงกลุAมผู@คน

หน@าใหมAๆ  (ผู@ประกอบการรายยAอย) ประกอบอาชีพใหมAเพิม่ข้ึนในชุมชนและมีความสัมพันธHอยูAกบั

อุตสาหกรรมอยAางแนบแนAน ดังน้ันการศึกษากระบวนการสร@างฉันทามติหรอืการสร@างข@อตกลงรAวมกัน

ระหวAางพลเมืองในชุมชน หนAวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคHกรเครอืขAายตAาง ๆ จะนำไปสูAการจินตนาการ

สูAการสร@างสงัคมทีอ่ยูAรAวมกันที่มีความหลากหลายและย่ังยืนได@ 

 

1.6 ประโยชนAท่ีคาดวQาจะไดPรับ 

1. องคHความรู@ทางด@านการพฒันาสงัคมในพื้นที่อุตสาหกรรมและการจัดการพื้นที่/ความขัดแย@ง 

และการสร@างข@อตกลงรAวมกันระหวAางหนAวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม  

2. แนวทางการยกระดับการมสีAวนรAวมสูAการสร@างพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนท@องถ่ินเพื่อการ 

สร@างสังคมตามข@อตกลงรAวมกัน 

3. แนวทางการกำหนดนโยบายการพฒันาของโครงการรัฐที่สอดคล@องไปกบัความต@องการของ 

ภาคประชาสังคมตลอดจนบทบาทของภาคเอกชนและรัฐในระดับท@องถ่ินใหมA 

4. รูปแบบและกระบวนการของพื้นทีส่าธารณะสูAการสร@างฉันทามติรAวมกัน เพือ่นำไปประยุกตH 

และปรับใช@ในการจัดการชุมชน ท@องถ่ินภายในสังคมไทย 
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1.7 วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบของการสร@างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัด

ระยอง” จะใช@วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะมีแนวทางในการดำเนินการ

ดังรายละเอียดดังตAอไปน้ี 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ในการเกบ็รวบรวมข@อมลูคุณภาพ คณะผู@วิจัยได@กำหนดแนวทางในการเกบ็รวบรวมข@อมลูด@วย 

2 วิธีการ คือ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณH โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 การศึกษาเอกสาร เอกสารที่จะใช@ในงานวิจัยช้ินน้ีมี 2 ประเภท คือ เอกสารช้ันต@น (Primary 

Data) เปCนข@อมูลที่ยังไมAได@ผAานการวิเคราะหHและสังเคราะหHเปCนข@อมูลดิบ ข@อมูลสAวนน้ีได@จากการเก็บ

รวบรวมเอกสารที่สำคัญ เชAน เอกสารทางราชการ เอกสารของท@องถ่ิน เอกสารเผยแพรAโดยเจ@าของผลงาน

เปCนผู@บันทกึโดยตรง เปCนต@นและเอกสารช้ันรอง (Secondary Data) เปCนข@อมลูที่ผAานการวิเคราะหHแล@ว

ระดับหน่ึงและเพือ่ชAวยให@วิเคราะหHสมบรูณHย่ิงข้ึน เอกสารช้ันรองเหลAาน้ีทีส่ำคัญ เชAน หนังสือพิมพH ตำรา

วิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธH ระบบอินเตอรHเน็ต ที่เกี่ยวข@อง เปCนต@น 

 การสมัภาษณHจะใช@แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ในการสัมภาษณHจะใช@การสมัภาษณH

แบบกึ่งโครงสร@าง (Semi - Structured or Guided Interview)  ทั้งน้ีเพื่อเปรียบเทียบข@อมลูจากผู@มีสAวน

รAวมในการวิจัยหลาย ๆ คนพร@อมกบัการเกบ็รวบรวมสาระการรับรู@โลกและประสบการณHของผู@มสีAวนรAวม

ในการวิจัย การสัมภาษณHแบบกึง่โครงสร@างน้ัน จะมุAงรวบรวมข@อมูลเพื่อนำข@อมลูมาอ@างอิงและอธิบายใน

ประเด็นตAาง ๆ ของงานวิจัยโดยผู@วิจัยใช@วิธีการเข@าไปหาข@อมูลในพื้นที่ (Field Research) และสัมภาษณH

จากผู@ที่สามารถให@ข@อมูลหลกั (Key-Informants) ซึ่งผู@ให@ข@อมูลหลักในการวิจัยครั้งน้ีประกอบไปด@วย 

เจ@าหน@าที่ภาครัฐทัง้ในระดับการวางนโยบายและในระดับปฏิบัติงาน ผู@บริหารและปฏิบัติในหนAวยงาน

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข@องได@แกA ผู@บรหิารระดับสูงและระดับปฏิบัติ ภาคประชาชนในพื้นที่ที่มสีAวนได@สAวนเสีย 

เครือขAายภาคประชาชนที่เข@ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวในพื้นที่ และนักวิชาการทีเ่กี่ยวข@อง เปCนต@น 

 การตรวจสอบข@อมลูการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัยครัง้น้ีใช@วิธีการตรวจสอบข@อมลูที่ได@

จากการเกบ็รวบรวมข@อมลู เพื่อให@ข@อมลูมีความเที่ยงตรงและนAาเช่ือถือ การตรวจสอบข@อมลูเชิงคุณภาพ

ผู@วิจัยจะใช@หลกัการสามเส@า (Triangulation) โดยใช@วิธีการดังน้ี 

 การตรวจสอบสามเส@าด@านข@อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสจูนHวAาข@อมูลที่ผู@วิจัยได@มา

น้ันถูกต@องหรือไมA วิธีการตรวจสอบของข@อมลูน้ัน จะต@องตรวจสอบแหลAงทีม่า 3 แหลAง ได@แกA เวลา 

สถานที่และบุคคล 
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 การตรวจสอบแหลAงเวลา หมายถึง การตรวจสอบข@อมลูในชAวงเวลาที่ตAางกัน เพื่อให@ทราบวAา

ข@อมูลที่ได@รับในชAวงเวลาตAาง ๆ น้ันเหมือนกันหรือไมA 

 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถ@าข@อมูลตAางสถานทีก่ัน จะเหมือนกันหรอืไมA เชAน การ

สัมภาษณHครั้งแรกภายนอกพื้นที่ของชุมชนและคณะผู@วิจัยจะเปลี่ยนสถานทีส่ัมภาษณHเปCนภายในเขตพื้นที่

ของชุมชนหรือหนAวยงานภาคเอกชน  

 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ@าบุคคลผู@ให@ข@อมลูเปลี่ยนไป ข@อมูลจะเหมือนเดิมหรือไมA ด@วย

การสมัภาษณHบุคคลที่มจีุดยืนแตกตAางกัน เชAน ผู@บรหิารภาคเอกชน เจ@าหน@าทีร่ัฐที่เกี่ยวข@อง หรือ

ประชาชนโดยทั่วไป 

 การวิเคราะหHข@อมลู คือการนำเอาข@อมลูที่ได@จากการค@นคว@าวิจัยมาจัดทำให@เปCนระบบและหา

ความหมาย แยกแยะองคHประกอบ รวมทัง้เช่ือมโยงและหาความสัมพันธHของข@อมูล สามารถนำไปสูAความ

เข@าใจตAอการดำรงอยูAและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณHที่ศึกษา ซึ่งในการวิเคราะหHข@อมูลน้ันมี

ความหมาย 2 ประการด@วยกันคือ ประการแรกหมายถึงการจำแนกและจัดระบบข@อมูล เพื่อให@เข@าใจถึง

ความหมายและความสัมพันธHของปรากฏการณH และประการที่สอง เปCนการหาความสมัพันธHของข@อมลู 

แยกแยะป7จจัยเพือ่อธิบายสาเหตุความสัมพันธH รวมทัง้การอธิบายการเกิดข้ึน การดำรงอยูAและการ

เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณHที่ศึกษา (ชยันตH วรรธนะภูติ, 2541, หน@า 93) 

 การวิเคราะหHข@อมลูเชิงคุณภาพ คณะผู@วิจัย จะจำแนกแยกแยะองคHประกอบของสิ่งตAาง ๆ 

ออกมาเปCนสAวนยAอย ๆ เปCนการจำแนกแยกแยะพิจารณา ถึงองคHประกอบในสAวนตAาง ๆ ของข@อมูล ซึง่การ

วิเคราะหHดังกลAาว คณะผู@วิจัยจะคำนึงถึงการวิเคราะหHโดยมองมิติทางด@านกระบวนการสร@างฉันทามติของ

ผู@คนภายในชุมชน มองผAานความเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่และการวิเคราะหHโดยมองมิติทางด@านผลกระทบ

ที่เกิดข้ึนตลอดจนการนำมาสูAการปรบัในในการสร@างข@อตกลงรAวมกัน และการพจิารณาไตรAตรองดู

ความสัมพนัธHระหวAางองคHประกอบยAอยและอธิบายความสัมพันธHให@ออกมาเปCนรูปธรรมแบบองคHรวม 

คณะผู@วิจัยได@ใช@กระบวนการวิเคราะหHดังน้ี (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ,2553, หน@า 404-405) 

 ประการแรก การจำแนกและจัดระบบข@อมูล เพื่อให@เข@าใจถึงความหมายและความสัมพันธHของ

ปรากฏการณH คณะผู@วิจัยจะทำการจัดหมวดหมูAของข@อมลู หาแบบแผนความหมายและความสัมพันธHของ

ปรากฏการณHภายใต@กระบวนการเผยแผA และชีวิตประจำวันของประชาชนผAานบรบิททางสังคมเศรษฐกจิ 

การเมืองและวัฒนธรรม เพือ่ทำความเข@าใจกับความหลากหลายและความแตกตAางของข@อมลูทีร่วบรวมมา 

 ประการทีส่อง เปCนการหาความสัมพันธHของข@อมูล ซึง่เปCนการอธิบายปรากฏการณHที่ช้ีให@เห็นถึง

ความสัมพันธHของแตAละสAวนอยAางไร เชAน กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมมผีลตAอการปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิต
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อยAางไร หรือการมีพื้นทีท่ี่ให@แสดงออกทางความคิดเห็นสามารถนำมาสูAการปรับเปลี่ยนอยAางไรบ@างสำหรบั

ชุมชน เปCนต@น  

 การวิเคราะหHโดยการเปรียบเทียบข@อมลู (Constant Comparison) คือ การใช@วิธีการ

เปรียบเทียบโดยการนำข@อมลูตAาง ๆ ทัง้ข@อมลูเชิงสถิติ ข@อมูลเอกสาร ข@อมูลจากการสมัภาษณH หลังจากน้ัน

นำข@อมูลเหลAาน้ีมาเปรียบเทียบเปCนปรากฏการณHที่คณะผู@วิจยัต@องการอธิบาย 

 



บทที่ 2 

การเปลี่ยนผ0านของชุมชนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 

กระบวนการเปลี่ยนผ/านของชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะผูCวิจัยใชCการจำแนก

ตามรูปแบบของระบบการผลิตภายในชุมชน คณะผูCวิจัยแบ/งออกเปJน 2 ช/วงไดC ดังน้ี  

1. ชุมชนในยุคของการผลิตเพื่อการยังชีพและการคCา (ก/อน พ.ศ. 2525) 

2. ชุมชนในยุคของแผนพฒันาพื้นที่ชายทะเลตะวันออก (พ.ศ. 2526 – 2560) 

 

1. ชุมชนในยุคของการผลิตเพ่ือการยังชีพและการคHา (ก0อน พ.ศ. 2525) 

 วิถีการผลิตในยุคด้ังเดิมของชุมชนจังหวัดระยอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบรุีน้ัน เปJน

วิถีการผลิตแบบยังชีพ (Self-Sufficient Economy) ภายใตCระบบไพร/ กล/าวคือ แต/ละครอบครัวจะ

ผลิตสิ่งของที่จำเปJนเพื่อใชCสอยในครัวเรอืนเปJนหลัก ผลผลิตที่ไดCจึงมีค/าเพื่อใชC ไม/เนCนการผลิตเพื่อ

สรCางมูลค/าแลกเปลี่ยน ดังน้ันวิถีการผลิต ในสมัยน้ีจึงสะทCอนออกมาใหCเห็นในรูปของ “การทำเพือ่กิน 

ทำเพื่ออยู/” ภายใตCการเมืองระบอบไพร/ส/วนเกินทางการผลติ ที่ไดCจำนวนหน่ึงของชาวบCานระยอง 

จะตCองส/งใหCแก/ชนช้ันปกครองในรปูของส/วย โดยขุนนางจะเปJนผูCเก็บและส/งเขCาเมืองหลวงในรปูของ

บรรณาการ 2 รูปแบบ คือ ส/วยบCานและส/วยของปlา ส/วยบCานจะเปJนผลผลิตอะไรน้ันข้ึนอยู/กับความ

ถนัดและทรพัยากรของแต/ละทCองถ่ินโดยทั่วไปแลCวส/วยบCานของระยองจะไดCแก/ ขCาว เสื่อ และไตC

สำหรับจุดไฟ ส/วนส/วยของปlาเปJนผลผลิตทีห่าไดCจากปlา ไดCแก/ ไมCชนิดต/าง ๆ อาทิเช/น ไมCกฤษณา ไมC

เต็ง ไมCตะเคียน ฟqน รวมถึงของปlาอื่น ๆ เช/น ลูกสำรอง หน/อไมC น้ำมันยาง เปJนตCน ส/วยเหล/าน้ีเมื่อรัฐ

ไดCรับมาแลCวกเ็กบ็ไวCใชCเองส/วนหน่ึง ที่เหลอือีกส/วนหน่ึงก็จะใชCในการคCากับต/างประเทศ โดยมีพระ

คลังสินคCาเปJนผูCผกูขาดทางการคCาใหCแก/พระมหากษัตริยs (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550) 

 การประกอบอาชีพภายใตCวิถีการผลิตแบบพอยังชีพของชุมชนจังหวัดระยอง แสดงใหCเห็น

ในรูปของเศรษฐกจิแบบธรรมชาติ (Natural Economy) โดยการแปรรปูวัตถุดิบทางการเกษตรใหC

เปJนผลิตภัณฑsสำเรจ็รปูอย/างง/าย ไดCแก/ การนำเปลือกเสม็ดหรือยางจากตCนยางนา ยางแดงจากปlามา

ทำเปJนไตCเพื่อใชCจุดใหCแสงสว/าง การนำตCนกกมาทอเปJนสื่อเพื่อใชCในครอบครัวหรือส/งเปJนเครื่อง

บรรณาการใหCแก/ทางราชการ เปJนตCน 

 สมัยรัตนโกสินทรsตอนตCน ชาวจีนไดCเขCามามีบทบาทในแถบชายฝz{งทะเลวันออกมากข้ึน 

ดCวยลักษณะของชาวจีนอพยพทีเ่ขCาต้ังถ่ินฐานในพื้นที่ชายฝz{งทะเลวันออกระยะแรก เปJนชาวจีนอพยพ

ค/อนขCางมีฐานะ มีความรูCทางดCานการคCาขาย การต/อเรอื การประมง ดังน้ันเมื่อชาวจีนอพยพเขCามา

อาศัยในจังหวัดระยอง จงึนำเอาวัฒนธรรมแบบผูCประกอบการเขCามาประยุกตsใชCในภาคเกษตรกรรม 

กล/าวคือ การประกอบการดCานเกษตรกรรมน้ัน ชาวจีนไม/นิยมทำเพื่อการยังชีพแต/เปJนการเกษตรเพื่อ
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ขาย แต/ชาวจีนอพยพเหล/าน้ีมกัจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเด่ียว เช/น การทำสวนพริกไทยก็จะ

ทำสวนพรกิไทยอย/างเดียว ไม/ปลูกขCาวหรือพืชชนิดอื่น ๆ ไวCรับประทาน แต/จะใชCเงินที่ไดCจากการคCา

ขายนำไปซื้อสินคCาเหล/าน้ีแทน การทำประมง เปJนตCน (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550 ; ธนิต โตอดิเทพยs 

2557) 

 การเขCามาของชาวจีนเขCามาต้ังถ่ินฐานในชุมชน จังหวัดระยองก/อใหCเกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสรCางทางเศรษฐกจิทีส่ำคัญทีเ่รียกว/า “ทวิลักษณsของการผลิต” คือ มีการผลิตเพื่อยังชีพของคน

ไทยควบคู/ไปกับการผลิตเพือ่ขายของคนจีน หากจะพจิารณาถึงการดำรงอยู/ของการผลิตสองรูปแบบที่

ก/อตัวข้ึนน้ัน กล/าวไดCว/าต้ังอยู/บนพื้นฐาน“กระบวนการแบ/งงานกันทำตามชาติพันธs” คือ อาชีพหลัก

ของคนไทยจะเนCนไปที่การเกษตรกรรมแบบยังชีพโดยการทำสวน ทำไร/ ทำนำ และทำประมง ในขณะ

ที่อาชีพของชาวจีนจะมุ/งเนCนไปทางการคCาขายผลผลิตทางดCานการเกษตรกรรม ทัง้ผลผลิตที่ชาวจีน

เหล/าน้ีสามารถผลิตข้ึนมาไดCหรือผลผลิตที่รบัซื้อจากคนไทยในเวลาต/อมา ดังตัวอย/างเช/น การปลูกขCาว

น้ันเปJนจะเปJนอาชีพหลักของคนไทย ในขณะผูCรับซื้อขCาวและกิจการโรงสีน้ันจะมีชาวจีนเปJน

ผูCประกอบการ หรือการปลูกอCอยเปJนจะเปJนอาชีพของคนไทยในขณะผูCผลิตและผูCคCาน้ำตาลน้ันจะเปJน

อาชีพหลักของคนจีน บทบาทของชาวจีนในเรือ่งการคCาขายภายในจังหวัดระยอง เห็นไดCชัดเจนจาก

การมีองคsกรกงสีของคนจีนเปJนผูCผูกขาดในการรับส/งสินคCาระหว/างรCานคCากบัเรือสินคCาที่ว่ิงรบัส/งสินคCา

ที่ตลาดปากน้ำประแสรs  

 การประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกสถาปนาข้ึนในช/วงน้ี จึงเปJนอุตสาหกรรมที่มฐีาน

การผลิตอยู/ที่ภาคเกษตรกรรมโดยมีคนจีนเปJนผูCประกอบการที่สำคัญ เช/น การเกิดข้ึนโรงสีขCาว

สมัยใหม/ ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว/า “โรงสีไฟ” เน่ืองจากเปJนโรงสทีี่ใชCเครื่องจักรไอน้ำ(เครื่องสตรมี) หรือ

บางแห/งก็ใชCเครื่องยนตs จากการศึกษาพบว/าในช/วงป� พ.ศ.2461-2472 มีโรงสีไฟที่สำคัญเกิดข้ึนใน

จังหวัดระยองจำนวน 8 แห/ง ดังแสดงไดCในตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโรงสีขCาวในพื้นที่จงัหวัดระยอง พ.ศ.2461-2472 

    ท่ีมา : เฉลียว ราชบุรี,2549, หนCา 134 

 

 นอกจากโรงสีขCาวแลCวในช/วงเวลาดังกล/าวยังมีต้ังโรงเลื่อยแห/งแรกที่ใชCเครือ่งจกัรข้ึน        

ในป� พ.ศ.2464 ที่ตลาดสามย/าน อำเภอแกลง โดยโรงเลื่อยแห/งน้ีสามารถเลื่อยไมCไดCถึง 5 ยกต/อวัน 

การเกิดข้ึนของโรงเลื่อยมผีลใหCชาวบCานบางกลุ/มเริ่มทีจ่ะเปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรกรรมไปเปJน

กรรมกรขายแรงงานในโรงเลือ่ยแทน หรือกรณีของต้ังโรงน้ำแข็งเพื่อรองรับการส/งปลาและอาหาร

ทะเลเขCากรุงเทพฯ เพราะทีผ่/านมาน้ันตCองสัง่ซื้อน้ำแข็งจากกรุงเทพฯโดยตรง ดังน้ันเมื่อน้ำแข็งเหล/าน้ี

มาถึงจังหวัดระยองกจ็ะละลายไปเกือบครึง่ หรอืเวลาช/วงมรสุมเรือทีม่าจากกรงุเทพฯก็จะไม/แวะที่อ/าว

ระยอง จงึตCองเตรียมปลาใส/เกวียนหรือลงเรือใบไปข้ึนเรอืเมลsที่บCานเพ ดังน้ันเพื่อแกCปzญหาดังกล/าวใน

ป� พ.ศ.2468 นายโสตถ์ิ(ซัว) ภิญโญชนตs จึงไดCตัดสินใจสรCางโรงน้ำแข็งข้ึนโดยนำเขCาเครื่องจักรจาก

ประเทศเยอรมนี โรงน้ำแข็งแห/งน้ีถือเปJนแห/งแรกในจังหวัดระยอง นอกจากโรงงานที่กล/าวไปแลCวยังมี 

โรงการต/อเรือ โรงหีบอCอย โรงน้ำตาล โรงน้ำปลา โรงบ/มยาง โรงทำเคย เปJนตCน (ชัยยนตs ประดิษฐ

ศิลป�และโอฬาร ถ่ินบางเตียว,2549,หนCา 15 ; เฉลียว ราชบุรี,2549, หนCา 110-111,135 ; ธงชัย จิ

รวิวัฒsวนิช, 2549, หนCา 406-407) 

  

 ชุมชนภายหลังของการเกิดข้ึนของถนนสุขุมวิท 

 ลักษณะรปูแบบการผลิตแบบ 2 ระบบ หรือทวิลกัษณsของการผลิตของชุมชนในจงัหวัด

ระยองดำเนินควบคู/กันมาจนกระทั่งถึงมีการตัดถนนสุขุมวิทและการสรCางสะพานเทพหสัดินทรs 

(สะพานขCามแม/น้ำบางปะกง) ในทศวรรษ 2490 การสรCางถนนสุขุมวิทส/งผลใหCโครงสรCางทาง

เศรษฐกจิของจังหวัดระยองเริม่เปลี่ยนจากทวิลักษณsทางการผลิตไปสู/การผลิตเพื่อขายเปJนหลัก ทัง้น้ี

เพราะผลของการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมขนส/งจากทางน้ำไปสู/การใชCถนน ทำใหCการเดินทางเขCาสู/

กรุงเทพ ฯ มีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  

ชื่อโรงส ี เจHาของ ท่ีต้ัง ปNท่ีต้ัง กำลังการผลิต/วัน 
ฮวดหลี นายฮวดหลี อ.แกลง 2461 5 เกวียน 

บุญศิริอุปกรณs พระแกลงแกลCวกลCา อ.แกลง 2467 6 เกวียน 

ศรีอุดมปรีดา นายป�ง สัตยsอุดม อ.เมือง 2467 3 เกวียน 

ราษฎรsเจริญสาลีกิจ   นายฮอกก้ี อ.แกลง 2468 13 เกวียน 

บุญศิริ (2) นายอำพร บุญศิริ อ.แกลง 2468 5 เกวียน 

บุญศิริสามัคค ี นายพูน บุญศิริ อ.เมือง 2468 3 เกวียน 

กิมฮวด นายกิมฮวดและหุCนส/วน อ.แกลง 2470 6 เกวียน 

เจริญศุขยุติธรรม นางผาด แซ/ตั่น อ.แกลง 2472 4 เกวียน 
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 การคมนาคมทางน้ำในอดีตของจงัหวัดระยอง ทำใหCการคCาขายกับกรงุเทพฯมีขCอจำกัดและ

ไม/ขยายตัวเท/าที่ควร เน่ืองจากการขนถ/ายสินคCาหรือการเดินทางน้ันจะมีเพียงทางเรือเปJนหลัก 

เสCนทางการเดินเรือในชายฝz{งทะเลตะวันออกจะเริม่ตCนต้ังแต/ท/าแฉลบ จงัหวัดจันทบรุี ไปปากน้ำประ

แสรs จงัหวัดระยอง แลCวแวะที่เกาะสีชังและอำเภอเมอืง จงัหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่ท/าราชวงศs 

กรุงเทพฯ การเดินทางดังกล/าวอาจตCองใชCเวลาถึง 2 วันโดยมีเรอืเพียงสปัดาหsละ 1-2 เที่ยวเท/าน้ัน 

ดังน้ันการสรCางถนนสุขุมวิทในมิติหน่ึงเปรียบเสมือนประตูทีเ่ป�ดช/องใหCระบบทุนนิยมแห/งชาติสามารถ

ที่จะผนวกเศรษฐกิจของจงัหวัดระยองใหCเขCาสู/วงจรสินคCาของทุน และอกีมิติหน่ึงถนนสายดังกล/าวก็

เปJนปzจจัยเร/งใหCผูCคนหันมาผลิตสินคCาเกษตรเพื่อตอบสนองระบบทุนนิยมแห/งชาติมากข้ึน  

 ปรากฏการณsของการผลิตเพือ่ขายหลังการสรCางถนนสุขุมวิท เพื่อตอบสนองระบบทุนนิยม

แห/งชาติแสดงใหCเห็นชัดเจน คือ ชาวบCานที่เคยทำนากเ็ริม่ทีจ่ะหันมาปลูกทเุรียน ทัง้น้ีเพราะทเุรียน

สามารถทีจ่ะขายไดCราคาดีกว/าขCาว ทำประมงจากเดิมที่ชาวบCานเคยใชCเรือโป�ะก็เปลี่ยนไปเปJนการใชC

อวนเพราะสามารถที่จะจับปลาไดCจำนวนมาก ปlาจากเดิมที่เคยเปJนสถานทีห่าของปlา เปJนแหล/ง

สมุนไพร กเ็ริม่ทีจ่ะถูกบกุรุกและทำลาย หรือการที่บริษัทบอมเบยsเบอรs เขCามาต้ังโรงงานมันสำปะหลัง

ไทยโอป�กาซึ่งเปJนโรงงานที่ใหญ/ทีสุ่ดในภาคตะวันออก ทำใหCชาวบCานต/างหันมาปลูกมันสำปะหลังมาก

ข้ึนและลดพื้นที่การปลกูอCอย ถ่ัวลิสง ทั้งน้ีเพราะโรงงานแห/งน้ีเปJนตลาดขนาดใหญ/ในการรองรบั

ผลผลิตของชาวบCาน (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550) 

 การผลิตเพื่อขายภายหลงัจากการสรCางถนนสุขุมวิทยังมผีลใหCอุตสาหกรรมปlาไมCขยายตัว

ข้ึน แมCจะมีการทำอุตสาหกรรมปlาไมCอยู/บCางในอดีต ดังเช/น กรณีของเจCาพระยาสรุศักด์ิมนตรีทีเ่ริม่ทำ

กิจการปlาไมCทีอ่ำเภอศรรีาชา มาต้ังแต/ป� พ.ศ.2441 แต/กิจการปlาไมCของบริษัทศรีมหาราชากลับ

ขยายตัวในช/วงหลังจากการสรCางถนนสุขุมวิท ทั้งน้ีเพราะการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน ทำใหCบริษัท

สามารถทีจ่ะใชCรถยนตsชักลากไมCซงุเพือ่ขนไมCนำมาแปรรปูไดCจำนวนมากโดยเฉพาะในช/วง พ.ศ.2499 

บริษัทฯสามารถแปรรูปไมCไดCถึงเดือนละ 1,500 ตัน และในป� พ.ศ.2500 สามารถแปรรปูไมCไดCถึงเดือน

ละ 2,000 ตัน เพื่อส/งไปยังกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงตลาดในต/างประเทศ หรือกรณีของการ

ขยายตัวของโรงเลื่อยในจังหวัดระยอง เช/น โรงเลื่อยบCานค/าย ที่ไดCสัมปทานในปlาดCานทิศเหนือของ

อำเภอบCานค/าย โรงเลือ่ยบCานแกลงที่ไดCสัมปทานปlาในบรเิวณเขายายดาและปlาตำบลกระเฉดบน 

ตำบลสำนักทอง ติดต/อไปจนถึงอำเภอวังจันทรs โรงเลื่อยสามย/านที่ไดCรับสัมปทานปlากระแสบน 

โรงเลื่อยพัฒนาการ ที่ไดCสัมปทานปlาเขาชะเมา โรงเลื่อยกองดิน ที่ไดCสัมปทานปlาทางดCานทิศเหนือ

ของอำเภอแกลงและบางส/วนของอำเภอท/าใหม/(จังหวัดจันทบุรี) เปJนตCน (สมุาลี พันธsยุรา,2543, หนCา 

114 ; ธวัช ปุณโณทก,2549, หนCา 8-9 ;ธวัช ปุณโณทก,สัมภาษณs 11 มกราคม 2550) 

 ผลจากการใหCสัมปทานปlาไมCก/อใหCเกิดพื้นที่ว/างเปล/าจำนวนมาก นำไปสู/การเขCาไปจับจอง

ที่ดินของนายทุนและชาวบCาน เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพราะในขณะน้ันมีการขยายตัวของโรงงาน
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น้ำตาล โรงงานแป�งมันสำปะหลัง ในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง โรงงานเหล/าน้ีถือเปJนตลาดช้ันดีในการรองรบั

ผลิตผลทางการเกษตร ทำใหCชาวบCานมากหันไปเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ เช/น อCอย มันสำปะหลงั 

ยางพารา ปอ ขCาวโพด การปลูกพืชของชาวบCานน้ันไดCรับการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอCอมจาก

นายทุน คือ การใหCชาวไร/กูCเงินโดยใหCใชCหน้ีดCวยผลผลิตจากไร/หรือการรบัซื้อผลผลิตจากไร/เพื่อขาย

ใหCกับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับช/วงเวลาดังกล/าวการปลูกพืชเศรษฐกิจไดCรับการสนับสนุน

อย/างดีจากรัฐบาล โดยมีนโยบายส/งเสรมิการปลกูพืชเศรษฐกิจเพือ่ตอบสนองความตCองการของ

ตลาดโลก เพราะผลของสงครามโลกครัง้ที่สองซึง่ทำใหCพื้นทีเ่พาะปลูกพืชในแถบยุโรปและหลาย

ประเทศไดCรบัความเสียหายเปJนจำนวนมาก (ธวัช ปุณโณทก,2547, หนCา 8-11 ) 

 การผลิตเพื่อขายหลังการสรCางถนนสุขุมวิทยังมีผลใหCเกิดการผลิตแบบทุนนิยมในภาค

เกษตรกรรมเกิดข้ึน กล/าวคือ ความตCองการผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากเพื่อป�อนใหCกบัโรงงาน

อุตสาหกรรม แต/ดCวยระยะเวลาที่จำกัดและมีอัตราการแข/งขันสูง ทำใหCผูCผลิตอสิระรายย/อยเริม่เปลี่ยน

พฤติกรรมในการผลิตของตนเอง กล/าวคือ เริ่มมีการจCางแรงงานมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การผลิต ต้ังแต/วิธีการแสวงหาปzจจัยการผลิต การควบคุมแรงงานและการคุCมกันผลผลิต โดยอาศัย

ความรุนแรงถูกนำมาใชCเพื่อแสวงหาผลประโยชนsส/วนเกินทางการผลิต (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550)  

 อย/างไรก็แลCวแต/ทุนนิยมในภาคเกษตรกรรมของจังหวัดระยอง ก็ไม/สามารถทีจ่ะขยายตัวไดC 

เน่ืองจากถูกแซงแทรกจากรัฐไทย กล/าวคือ ภายหลังจากคณะปฏิวัตินำโดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตs 

ข้ึนครองอำนาจในช/วงตCนทศวรรษ 2500 ไดCมีนโยบายปราบปรามบุคคลทีเ่ปJนภัยต/อความมั่นคงของ

ชาติ ดังน้ันปฏิบัติการกวาดลCางบรรดาเจCาพ/อ ผูCมีอิทธิพล รวมทั้งอันธพาลทั้งหลายจึงเกิดข้ึน บรรดา

หลงจู�เจCาของค/ายนรก คือกลุ/มเป�าหมายอีกกลุ/มหน่ึงในการกวาดลCาง ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลไดCรบัรายงาน

จากหน/วยสืบราชการลับว/า ค/ายนรกน้ีเปJนแหล/งซองโจรและเปJนทีส่ะสมอาวุธสงคราม นำไปสู/การ

ตรวจคCนตามบริเวณไร/อCอย ไร/มัน โรงน้ำตาล โรงงานแป�งมนัสำปะหลงั และโรงเลื่อยของบรรดาหลงจู�

ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งผลการตรวจคCนน้ันพบอาวุธสงครามและเครือ่งมอือุปกรณsต/าง ๆ

จำนวนมาก ทำใหCรัฐบาลต้ังขCอสงสัยว/าตามบรเิวณไร/และโรงงานของหลงจู�อาจเปJนซ/องโจรทีม่ี

วัตถุประสงคsทางการเมือง ส/งผลใหCหลงจู�ส/วนหน่ึงถูกกล/าวหาว/าใหCความร/วมมือกบัฝlายคอมมิวนิสตs 

บางคนถูกจบัดำเนินคดี ผลของการปราบปราบส/งผลใหCหลงจู�เหล/าน้ีถูกจำกัดบทบาทแต/กม็ิไดCยุติ

บทบาทลงอย/างสิ้นเชิง (สุมาลี พันธุsยุรา,2543, หนCา 143-150) 

 อุตสาหกรรมทีเ่กิดข้ึนหลังการสรCางถนนสุขุมวิท ยังคงเปJนอตุสาหกรรมที่มฐีานและ

เกี่ยวเน่ืองกับภาคเกษตรกรรม เช/น โรงสีขCาว โรงงานแปรรปูมันสำปะหลงั โรงเลือ่ย โรงน้ำตาล และ

ในระยะเวลาต/อมา ก็เริ่มทีจ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม/ที่ไม/มีฐานอยู/ที่ภาคเกษตรกรรมแต/เปJน

โรงงานที่สนับสนุนและใหCบริการแก/ภาคเกษตรกรรมปรากฏใหCเห็นในจังหวัดระยอง เช/น โรงซ/อม

เครื่องจักรและเครื่องยนตs โรงสรCางตัวถังรถยนตs โรงงานเหล/าน้ีเกิดข้ึนมาเพือ่สนับสนุนการผลิตเพื่อ
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ขายโดยการใหCบริการเกี่ยวกับการซ/อมเครือ่งจักรเครื่องยนตsแก/รถยนตs รถบรรทกุ ที่ขนส/งสินคCาและ

วัตถุดิบใหCแก/โรงงานแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร หรือกรณีของโรงน้ำแข็ง หCองเย็น ที่ขยายตัวเพื่อ

ตอบสนองกจิการเรอืประมงทีต่Cองออกไปจับปลาห/างจากชายฝz{งมากข้ึน1 (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550) 

 

2. ชุมชนในยุคของแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายทะเลตะวันออก (พ.ศ. 2526 – 2560) 

 อุตสาหกรรมไดCกลายเปJนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกจิของจังหวัดระยอง ภายหลังจากมีโครงการ

พัฒนาพื้นทีบ่รเิวณชายฝz{งทะเลตะวันออก เน่ืองจากมีการกำหนดใหCพื้นทีส่ามจังหวัดในภาคตะวันออก 

ไดCแก/ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เปJนพื้นที่ของการพฒันาอุตสาหกรรมส/งออก เพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรsการเปJนประเทศอุตสาหกรรมใหม/ จงัหวัดระยองไดCถูกกำหนดใหCเปJนพื้นที่ “อุตสาหกรรม

ที่ทันสมัย” และเปJนที่ต้ังของ “อุตสาหกรรมหนัก” โดยมพีืน้ที่เป�าหมายของการพฒันาอุตสาหกรรม

ที่“ตำบลมาบตาพุด” เน่ืองจากเปJนสถานที่ที่มกีารวางท/อก�าซธรรมชาติจากอ/าวไทยมาข้ึนฝz{ง รัฐบาล

และสำนักงานคณะกรรมการสภาการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห/งชาติ ไดCต้ังความหวังไวCว/าพื้นที่

มาบตาพุด จะเปJนฐานของอุตสาหกรรมในระดับโลก (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห/งชาติฉบับที่ 

5 อCางถึงใน http://www.nesdb.go.th/plan/data/plan5/adata/M4_2.doc ; เสนาะ อูนากูล

,2531, หนCา 19) 

 แต/วิสัยทัศนsการพฒันาอุตสาหกรรมที่วางไวCในเขตมาบตาพดุกับสภาพความเปJนจริงของ

พื้นที่กล/าวไดCว/ามีช/องว/างแตกต/างกันอย/างชัดเจน ดังจะเห็นไดCจากรายงานการเขCาสำรวจพื้นที่ของ

สำนักงานผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำผังเมืองรวมที่ช้ีใหCเห็นว/า (สำนักงานผังเมือง,มปป, 

หนCา 42 อCางถึงใน เพ็ญโฉม แซ/ต้ังและวลัยพร มุขสุวรรณ,2548, หนCา 22-23) 

 

   “ สภาพของพื้นทีท่ั้งในด@านกายภาพ ประชากร สงัคม เศรษฐกิจ ไมIได@มีสIวน

ริเริ่มในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลกัแตIอยIางใด ดังจะเห็นได@จากความหนาแนIนของ

ประชากรตIอพื้นทีม่ีลกัษณะเปOนชนบท ตลอดจนการให@บริการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการมีน@อยและสามารถให@บริการได@เฉพาะคนในท@องถ่ินเทIาน้ัน เว@นแตIพื้นที่

ดังกลIาวมีได@เปรียบเกี่ยวกับโรงแยกกUาซธรรมชาติ  ความสามารถที่จะสร@างโรงงาน

อุตสาหกรรมหลักติดชายฝXYงทะเล การสร@างทIาเทียบเรือ มีทีดิ่นขนาดใหญIและราคาถูก

........การวางผังเมืองรวมแหลIงอุตสาหกรรมหนักและชุมชนชุมชนน้ีจึงเปOนการวางผังที่

แตกตIางจากการวางผงัเมืองรวมเมืองอื่นๆที่ได@ปฏิบัติมาแล@วโดยสิ้นเชิง เพราะการวาง

                                                        
1 การขยายตัวของอุตสาหกรรมอ/านเพิ่มเติมในชัยณรงคs เครือนวล (2550) เรื่อง เศรษฐศาสตรsการเมืองของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  
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ผังเมืองรวมในครัง้น้ีเปOนการวางนโยบายกำหนดความต@องการจากเบื้องบนลงบนพื้นทีท่ี่

คIอนข@างจะวIางเปลIา” (อCางใน ชัยณรงคs เครอืนวล, 2550) 

 

 ดCวยเหตุน้ีเปJนผลใหCรัฐบาลตCองวางแผนทุ/มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อป�ดช/องว/าง

ดังกล/าว โดยไดCลงทุนก/อสรCางโครงสรCางพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพดCานการบริการสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการต/าง ๆ เช/น ถนน รถไฟ ระบบโทรคมนาคม น้ำ ไฟฟ�า เพื่อเปJนการกระตุCนการ

ลงทุน ในช/วงของการวางแผนพฒันาพื้นที่ชายฝz{งทะเลตะวันออกน้ันไดCมีการประมาณการเงินลงทุนใน

ระยะแรกไวCประมาณ 100,000 ลCานบาท ในจำนวนน้ีเปJนงบลงทุนดCานโครงสรCางพื้นฐานประมาณ 

25,000 ลCานบาทและงบลงทุนดCานอุตสาหกรรมประมาณ 75,000 ลCานบาท (สาวิตตs โพธิวิหค,2527, 

หนCา 7)  

 ในส/วนของพื้นที่มาบตาพุดน้ัน รัฐจะเปJนผูCลงทุนในการพัฒนาโครงสรCางพื้นฐานระยะแรกมี

มูลค/าเงินลงทุนประมาณ 7,900 ลCานบาท เปJนเงินกูCจากต/างประเทศ 5,400 ลCานบาท เงินสบทบจาก

รัฐบาลอีก 2,500 ลCานบาท  และเริม่มีการการเวนคืนที่ดินในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอบCานฉาง 

อำเภอเมืองระยอง เพื่อรองรบัการเกิดข้ึนของนิคมอุตสาหกรรมในระยะแรกจำนวน 8,013 ไร/ (ชัย

ณรงคs เครือนวล, 2550) 

 แต/แผนการที่วางไวCขCางตCนตCองหยุดชะงักลงในกลางทศวรรษ 2520 ทั้งน้ีเน่ืองจากปzญหา

และอุปสรรคทีส่ำคัญ 2 ประการ คือ (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550) 

 หน่ึง ปzญหาทางดCานเศรษฐกจิของประเทศ ดังที่ไดCกล/าวไปแลCวว/าโครงการฯน้ีเปJนโครงการ

ขนาดใหญ/ที่คาดการณsว/าอาจจะตCองใชCลงทุนถึง 100,000 ลCานบาทในช/วงแรก ขณะที่เงินลงทุนส/วน

หน่ึงตCองอาศัยการกูCยืมเงินจากต/างประเทศ จึงมีความวิตกกงัวลว/าจะเปJนการสรCางภาระหน้ี

ต/างประเทศเพิ่มมากข้ึน เพราะขณะน้ันภาระหน้ีต/างประเทศของไทยมีค/อนขCางสงู นอกจากน้ันยังมี

ปzญหาการขาดดุลการคCาและดุลการชำระเงินระหว/างประเทศ ประกอบกับรายไดCของภาครัฐมี

แนวโนCมลดลง ทำใหCตCองมีการควบคุมงบประมาณรายจ/ายภาครัฐอย/างเขCมงวด ดังน้ันนโยบาย

ทางดCานเศรษฐกิจของรัฐบาลในช/วงเวลาน้ัน จึงเนCนไปที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิมากกว/า

การกระตุCนความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

 สอง ปzญหาโครงการอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลักในโครงการฯ มีอยู/ 3 โครงการ 

คือ โรงแยกก�าซ อุตสาหกรรมปุ�ยแห/งชาติ และอุตสาหกรรมป�โตรเคมี โรงแยกก�าซน้ันจะป�อนก�าซ

ธรรมชาติส/วนหน่ึงเพื่อเปJนวัตถุดิบในการผลิตปุ�ยเคมีและป�โตรเคมี ดังน้ันราคาก�าซธรรมในประเทศจงึ

เปJนปzจจัยสำคัญที่จะกำหนดตCนทุนของราคาปุ�ยเคมีและป�โตรเคมี ในขณะน้ันราคาน้ำมันในตลาดโลก

มีราคาต่ำลงเน่ืองจากมีปริมาณลCนตลาดเปJนผลใหCราคาปุ�ยเคมีและป�โตรเคมี ซึ่งใชCน้ำมันหรือก�าซ

ธรรมชาติเปJนวัตถุดิบมีราคาต่ำลง นอกจากน้ีแลCวผูCผลิตรายใหญ/ๆของโลกมีความไดCเปรียบเทียบ
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ทางดCานขนาดการผลิต (Economy of Scale) จึงมีแนวโนCมที่จะไดCเปรียบทางดCานตCนทุนการผลิต 

สถานการณsดังกล/าวจงึไม/เอือ้อำนวยต/อโครงการปุ�ยเคมีและป�โตรเคมีของไทยที่มีแนวโนCมว/าตCนทุน

การผลิตจะสงูกว/าผูCผลิตรายใหญ/ของโลก อันจะส/งผลต/อราคาทั้งในตลาดในประเทศและต/างประเทศ 

 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝz{งทะเลตะวันออกเริ่มขับเคลื่อนอีกครั้ง เมือ่พรรค

การเมืองร/วมรัฐบาล นายทุนชาติและเทคโนแครตของสภาพฒันsฯ กดดัน พล.อ.เปรม ติณสรูานนทs 

นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันใหCดำเนินโครงการฯต/อไป โดยใหCปรับลดเงินลงทุนดCานโครงสรCางพื้นฐานลง

รCอยละ 30 และปรบัแผนในการลงทุนเปJน 2 ช/วง คือ ดำเนินโครงการดCานโครงสรCางพื้นฐานและ

อุตสาหกรรมหลักที่จำเปJนก/อนและดำเนินโครงการพื้นฐานอืน่ๆในระยะเวลาถัดไปหลังจากเริม่

ดำเนินงานโครงการฯดังกล/าวก็ทะยานข้ึน (Take-Off) ในช/วงทศวรรษ 2530 ภายหลังจากมีขCอตกลง

พลาซ/า (Plaza Accord)  

 พื้นที่จังหวัดระยองไดCถูกกำหนดใหCเปJนเขตพื้นที่ในการพฒันาอุตสาหกรรมหนัก ดังน้ัน

โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนในช/วงน้ีจงึเปJนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมป�โตรเคม ีการ

กลั่นน้ำมัน เคมีภัณฑsและปุ�ยเคม ีเปJนตCน กล/าวไดCว/าโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่กิดข้ึนเหล/าน้ีเปJนโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ไม/มีความสัมพันธsกับทCองถ่ินเลย เพราะโรงงานอุตสาหกรรมในทCองถ่ินส/วนใหญ/จะเปJน

โรงงานเกี่ยวกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรรม แต/อุตสาหกรรมสมัยใหม/เหล/าน้ีในช/วงตCนก็ยัง

ไม/ส/งผลกระทบโดยตรงต/ออุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกรรมมากนัก เพราะการ

ประกอบการของโรงงานสมัยใหม/เปJนโรงงานที่ใชCเทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ลักษณะของวัตถุดิบที่ใชC

เปJนปzจจัยการผลิต  ก็มีความแตกต/างกันมาก ประกอบกบัโรงงานอุตสาหกรรมเหล/าน้ีส/วนใหญ/จะ

ประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปJนหลัก ในขณะที่โรงงานทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการ

แปรรปูผลผลิตทางการเกษตรเหล/าน้ีจะกระจายอยู/โดยรอบจังหวัดระยอง อย/างไรก็ตามอาจมี

ผลกระทบทางอCอมเกิดข้ึนบCาง เช/น พื้นที่ในการปลกูมันสำปะหลงัของชาวบCานลดลงเพราะผลจากการ

และขายที่ดินเพือ่รองรบัภาคอุตสาหกรรมอันอาจจะมผีลต/อวัตถุดิบที่โรงงานอุตสาหกรรมเหล/าน้ี

ตCองการ และในช/วงเวลาน้ีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง มีอัตราการขยายตัวที่เพิม่ข้ึน

ทุก ๆ ป� (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550) 
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 กระบวนการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 กระบวนการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

จังหวัดระยอง  เปJนผลมาจากความสมัพันธsระหว/างพลงัภายในและพลงัภายนอกภายใตCบรบิทของ

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบไปดCวยกลุ/มทุน 3 กลุ/มใหญ/ๆ คือกลุ/มรัฐ กลุ/มทุนขCามชาติ 

และกลุ/มทุนชาติ (ชัยณรงคs เครอืนวล, 2550)  

  รัฐ (State) ผลจากการพฒันาอุตสาหกรรมในเขตกรงุเทพฯและปริมณฑลน้ัน             

ไดCก/อใหCเกิดการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมแบบสุดข้ัว กล/าวคือ การลงทุนของต/างประเทศกว/า

รCอยละ 70 จะอยู/ในเขตวงแหวนรอบใน การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลไม/ไดCหมายความว/า โรงงานอุตสาหกรรมเหล/าน้ีต้ังอยู/ในพื้นที่ใดพื้นทีห่น่ึง แต/การกระจุกตัว

ดังกล/าวเกิดข้ึนพรCอมกับการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอย/างกระจัดกระจายก/อใหCเกิด “การเติบโตอย/าง

ไม/เปJนระบบ” ดังน้ันปzญหาความแออัดในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ปzญหาดCานโครงสรCางพื้นฐานจงึ

ตามมากลายเปJนปzญหาที่ตามมา (วอลเดน เบนโล,2545, หนCา 174-176) 

 ดังน้ันเมือ่รัฐบาลมีแนวคิดทีจ่ะปรับโครงสรCางทางเศรษฐกจิโดยหันไปเนCนยุทธศาสตรs

อุตสาหกรรมเพื่อการส/งออกโดยมีวิสัยทัศนsมุ/งไปทีก่ารเปJนประเทศอุตสาหกรรมใหม/ (Newly 

Industrialized Countries) ประกอบกับแนวคิดในการกระจายอุตสาหกรรมไปสู/ภูมิภาค ทำใหC

รัฐบาลไทยจงึไดCกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะข้ึน โดยเลือกพฒันาพื้นทีจ่ำนวน 5 พื้นที่ 

คือ พื้นที่ชายฝz{งทะเลตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล/าง 

และจงัหวัดชายฝz{งทะเลภาคใตC เปJนพื้นทีห่ลกัในการพัฒนา (กฤช เพิ่มทันจิตตsและสุธี ประศาสน

เศรษฐ,2530, หนCา 68-69) 

 กล/าวโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายฝz{งทะเลตะวันออกแลCวถือไดCว/าเปJนพื้นที่ยุทธศาสตรsที่

รัฐบาลใหCความสำคัญมากทีสุ่ดในขณะน้ัน เน่ืองจากมีความไดCเปรียบเทียบในดCานแหล/งที่ต้ัง 

(Locational Advantages) ที่ไม/ไกลจากกรุงเทพฯประกอบกับมีองคsประกอบที่เหมาะสมหลาย

ประการ ไดCแก/ การมสีภาพภูมิประเทศที่เอือ้อำนวยและสอดคลCองกบัการพัฒนาตามยุทธศาสตรsการ

ผลิตเพื่อส/งออก ทั้งสำหรับการสรCางท/าเรือน้ำลกึและการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรม และทีส่ำคัญทีสุ่ดก็

คือมีการคCนพบก�าซธรรมชาติบริเวณอ/าวไทย ซึ่งเปJนเช้ือเพลงิและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม  ดังน้ัน

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2524 จึงไดCมีมติใหCดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่

บริเวณชายฝz{งทะเลตะวันออก (สาวิตตs โพธิวิหค,2527, หนCา 1-2 ; เสนาะ อูนากุล,2531, หนCา 40) 

 หน/วยงานของรัฐที่มบีทบาทสำคัญมากในช/วงก/อรูปการพฒันาอุตสาหกรรมในภูมภิาคน้ี 

คือ กลุ/มเทคโนแครตของสำนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห/งชาติ ในฐานะผูC

วางแผนและผูCขับเคลือ่นกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม บทบาทของเทคโนแครตเหล/าน้ีเหน็ไดCชัดเจน

จากกรณีการคัดคCานแนวคิดทีจ่ะใหCชะลอโครงการพฒันาพื้นที่ชายฝz{งทะเล ขณะเดียวกันก็ยืนยันทีจ่ะ
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ใหCดำเนินโครงการฯ น้ี ต/อไป โดยอาศัยวาทกรรม “การกCาวเขCาสู/การเปJนประเทศอุตสาหกรรมใหม/” 

และ “ความโชติช/วงชัชวาลทางดCานอตุสาหกรรม” เพือ่ทีจ่ะกCาวไปถึงวาทกรรมดังกล/าว รฐับาล

จำเปJนตCองกลCาเสี่ยงทีจ่ะกูCเงนิมาดำเนินงานไม/ว/าจะมีภาระหน้ีสินสองแสนกว/าลCานเปJนเงือ่นไขก็ตาม 

ซึ่งความเห็นของเทคโนแครตกลุ/มน้ีไดCนำไปสู/ความขัดแยCงระหว/างหน/วยงานของรฐัสองหน/วยงาน คือ 

สำนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห/งชาติในฐานะผูCสนับสนุนใหCมีการดำเนิน

โครงการฯ และกระทรวงการคลังที่มีแนวคิดใหCชะลอโครงการฯ  

 สาเหตุทีท่ำใหCกลุ/มเทคโนแครตในสภาพฒันsฯ ผลักดันใหCมีการดำเนินโครงการฯน้ีต/อไป       

น/าจะมาจากปzจจัยทีส่ำคัญอย/างนCอย 2 ประการคือ (ไพโรจนs จันทรนิม,ิ2531) 

  ประการแรก โครงพฒันาพื้นทีบ่รเิวณชายฝz{งทะเลตะวันออกกลุ/มเทคโนแครตของ

สภาพัฒนsฯ โดยเฉพาะ ดร.เสนาะ อูนากูล เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห/งชาติ 

และ ดร.สาวิตตs โพธิวิหค ผูCอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝz{งทะเลภาค

ตะวันออกเปJนผูCมบีทบาทสำคัญมากในการแผน เมื่อเปJนเช/นน้ีแลCวหากสภาพัฒนsฯ ยอมรบัคำสัง่ใหCมี

การชะลอโครงการฯ เท/ากับแสดงใหCเห็นถึงความลCมเหลวในการวางแผน 

  ประการทีส่อง การเกิดข้ึนของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝz{งทะเลตะวันออก เปJน

การเป�ดโอกาสใหCนายทุนขCาราชการกลบัเขCามามบีทบาทในระบบเศรษฐกจิอีกครั้ง หลังจากที่ถูกลด

ความสำคัญลงภายหลงัเหตุการณs 14 ตุลาคม 2516 มีการวิเคราะหsกันว/าเจCาหนCาทีร่ะดับสูงบางคน

ของสภาพัฒนs ฯ ที่รบัรูCขCอมูลอย/างละเอียดไดCเขCาไปกวCานซื้อที่ดินในเขตพื้นที่ ทีจ่ะมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมและพื้นที่ใกลCเคียงเพื่อหวังเก็งกำไรจากราคาทีดิ่นที่สูงข้ึน ดังน้ันหากใหCมีการชะลอ

โครงการฯ ก็เท/ากับผลประโยชนsที่เกิดข้ึนอาจสญูหายไป 

 ดCานกระทรวงการคลงัทีม่ีเห็นดCวยกบัแนวคิดชะลอโครงการ ใหCเหตุผลว/า รัฐบาลตCองแบก

รับภาระหน้ีสินจากต/างประเทศเปJนจำนวนมากแลCว หากมกีารดำเนินโครงการฯ ย/อมหมายความว/ารัฐบาล

จะตCองมีการกูCเงินจากต/างประเทศอีก อันอาจจะทำใหCภาระหน้ีสินของประเทศเขCาสู/ภาวะวิกฤต นาย

สมหมาย ฮนุตระกลู รัฐมนตรีว/าการกระทรวงการคลังในขณะน้ัน ถึงข้ันวิจารณsการทำงานของสภาพัฒนs 

ฯ ว/า การศึกษาและวิเคราะหsโครงการของสภาพฒันsฯ ที่ผ/านมาขาดความรอบคอบ โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาพื้นที่ชายฝz{งทะเลตะวันออก กระทรวงการคลงัไดCใหCความเห็นว/าสภาพฒันsฯ ไม/ไดCศึกษาเกี่ยวกบั

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางดCานเศรษฐกจิ อันอาจจะมผีลต/อการกูCยืมเงินระหว/างประเทศ 

 เปJนที่คาดหมายกันว/า พล.อ.เปรม ติณสูรานนทs นายกรัฐมนตรี จะมีคำสั่งใหCชะลอ

โครงการฯ เพื่อทีจ่ะรักษาวินัยทางการคลงัของรัฐบาล แต/การประชุมคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ.2528 กลับมีมติใหCดำเนินโครงฯต/อไป มติดังกล/าวไดCนำมาซึ่งความประหลาดใจของ

หลายหน/วยงานที่เกี่ยวขCอง เพราะเปJนเสมือนการเลือกทีจ่ะเดินเขCาสู/วิกฤตทางเศรษฐกจิ เพื่อใหCมีการ

ขับเคลื่อนโครงการฯ และคงมิอาจที่จะปฏิเสธไดCว/ามติคณะรัฐมนตรทีี่ออกมาเช/นน้ี น/าจะเปJนผลมา
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จากปฏิสมัพันธsระหว/าง สภาพฒันsฯ นายทุนชาติ และพรรคการเมืองร/วมรัฐบาล ซึง่กลุ/มต/างๆเหล/าน้ีมี

ผลประโยชนsร/วมกัน กล/าวคือ หากมีการชะลอโครงการฯผลประโยชนsทางอCอมโดยเฉพาะเรือ่งการเกง็

กำไรจากราคาที่ดิน ที่กลุ/มต/างๆเหล/าน้ีเขCาไปกวCานซื้อไวCกว/าหมื่นไร/ในเขตมาบตาพุดอาจจะตCองสูญ

หายไป นอกจากน้ีเทคโนแครตบางกลุ/มยังมีพฤติกรรมเปJนนายหนCาเช่ือมโยงระหว/างกลุ/มธนาคาร

พานิชยsและนายทุนจากญี่ปุlน เพื่อแสวงหาผลประโยชนsจากงานก/อสรCางพื้นฐานเพื่อรองรบั

ภาคอุตสาหกรรม (ไพโรจนs จันทรนิมิ,2531 ;สมเจต เตรคุพ สัมภาษณs 17 มกราคม 2549) 

  ดังน้ัน หากมองจากบริบทในประเทศ ก็อาจกล/าวไดCว/าการเมืองในประเทศเปJนเสมือน 

“แรงบีบจากภายใน” ที่ทำใหCเกิดกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมต/อไป 

 บทบาทที่ตามมาของรัฐบาล ก็คือ การลงทุนก/อสรCางโครงสรCางพื้นฐานทางเศรษฐกจิและ

สังคมเพื่อรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นที่จงัหวัดระยอง ดังที่ผูCวิจัยไดCกล/าวไปแลCวว/าเป�าหมาย

ของการพฒันาและสภาพความเปJนจริงของพื้นที่มีความแตกต/างกันอย/างมาก ดังน้ันรัฐจึงตCองทุ/ม

งบประมาณจำนวนมากเพื่อลงทุนก/อสรCางโครงสรCางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จะเอื้อประโยชนsใหCแก/การ

พัฒนาอุตสาหกรรม เช/น การก/อสรCางท/าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนมาบ

ตาพุด โดยมีการนิคมแห/งประเทศไทยเปJนผูCรับผิดชอบ การก/อสรCางอ/างเกบ็น้ำดอกกรายและท/อส/งน้ำ

ดอกกราย-มาบตาพุด ซึ่งรฐับาลไดCว/าจCางบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด เปJนผูCดำเนินงานหรือการ

ก/อสรCางทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด ถนนหนทาง ไฟฟ�า ประปา ระบบโทรคมนาคม ตลอดจนถึง

การเวนคืนและการจัดซื้อทีดิ่นบรเิวณพื้นที่เป�าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฯลฯ 

 ในดCานสังคม รัฐไดCเตรียมความพรCอมดCานโครงสรCางพื้นฐานทางสงัคมต/าง ๆ เพือ่รองรบั

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มข้ึน ตลอดจนถึงประชาชนที่อาศัยอยู/ในทCองถ่ิน ในดCานต/าง ๆ 

ต/อไปน้ี (นิภาต ตุมรสุนทร,2532, หนCา 43, 54-58) 

 ดCานการศึกษา มีการเตรียมการขยายการศึกษาเพื่อรองรบัจำนวนประชากรที่จะเพิ่มข้ึนใน

ชุมชนเมืองใหม/ ซึ่งจะเนCนไปยังการใหCการศึกษาทางดCานอาชีพเพื่อเตรียมการผลิตกำลังคนสำหรับ

รองรับภาคอุตสาหกรรม การส/งเสรมิการศึกษานอกโรงเรียน เปJนตCน 

 ดCานสาธารณสุข มีการปรบัปรุงโครงสรCางการจัดบริการสาธารณสุข เดิม คือ สถานีอนามัย

มาบตาพุด สถานีอนามัยหCวยโปlง เพื่อรองรับความตCองการดCานสาธารณสุขมลูฐานแก/ประชาชนใน

พื้นที่และแรงงานอพยพทีเ่ขCามาต้ังถ่ินฐานในพื้นที่ มกีารจัดต้ังศูนยsอาชีวอนามัยในป� พ.ศ.2530 เพื่อ

ป�องกันและรักษาโรคทีอ่าจเกิดข้ึนจากการทำงาน 

 ดCานความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยsสิน การดำเนินงานในดCานน้ีมุ/งไปที่

การรกัษาความสงบเรียบรCอยในพื้นทีเ่ป�าหมายและพื้นที่ใกลCเคียง โดยเนCนไปทีก่ารป�องกัน การ

ปราบปราม และการแกCไขปzญหาอาชญากรรม เช/น การมีโครงการปรับปรงุสถานีตำรวจในพื้นที่

จังหวัดระยอง การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชCในการป�องกันภัยฝlายพลเรอืน การฝ§กอบรมอาสาสมัคร
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ป�องกันภัยฝlายพลเรอืน เปJนตCน นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังศูนยsอุบัติภัยจากก�าซและวัตถุเคมี เพื่อวาง

มาตรการ และใหCการศึกษาแก/ชุมชนในการป�องกันอุบัติภัยต/างๆทีอ่าจจะเกิดข้ึน 

 ดCานแรงงาน มีการจัดต้ังศูนยsความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุน

ดCานสภาพการทำงาน ความปลอดภัยและสวัสดิการของแรงงานในส/วนภูมิภาค นอกจากน้ียังมีการ

ใหCบรกิารทางวิชาการในดCานการคุCมครองแรงงาน การใชCแรงงานหญิงและเด็ก การส/งเสรมิสวัสดิการ

และศูนยsประสานงานดCานความปลอดภัย เปJนตCน 

 ดCานการพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาที่อยู/อาศัย ทั้งชุมชนเดิมและบริเวณใกลCเคียง เพือ่ไม/ใหC

เกิดขCอแตกต/างและความขัดแยCงระหว/างชุมชน เตรียมผูCนำชุมชนและพัฒนาชุมชนใหCสอดคลCองกับ

การพัฒนา เปJนตCน 

 ในมิติดCานการลงทุน กล/าวไดCว/ารัฐเปJนผูCนำในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม โดยมหีน/วยงาน

ที่เปJนตัวจกัรสำคัญในการลงทุน คือ การป�โตรเลียมแห/งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งไดCก/อสรCางโรงแยก

ก�าซธรรมชาติหน/วยที่ 1 บริเวณตำบลมาบตาพุดในป� พ.ศ. 2525 และเริ่มเป�ดดำเนินการอย/างเปJน

ทางการเมื่อป� พ.ศ. 2528 โรงแยกก�าซธรรมชาติถือเปJนโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ปJนฐานทำใหCเกิด

โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองกบัป�โตรเคมเีกิดข้ึนมากมายในพื้นที่จังหวัดระยอง ดังจะเห็นไดCจาก

ภายหลังการสรCางโรงแยกก�าซธรรมชาติ ไดCมีโรงงานเกี่ยวกับการผลิตเม็ดพลาสติกเกิดข้ึน ต/อมาก็มี

ท/าเรือน้ำลึก มีโรงเหล็ก มีโรงงานใยสงัเคราะหs จากน้ันก็มีโรงกลั่นของเซลลsและคาลเท็กซsเขCามาต้ังใน

พื้นที่จังหวัดระยอง เปJนตCน (เพญ็โฉม แซ/ต้ังและวลัยพร มุขสุวรรณ,2546, หนCา 29 ;อารียs แสงนวล

และบญุธรรม แสงนวล, สัมภาษณs 4 มีนาคม 2550)  

 นอกจากน้ีแลCว การป�โตรเลียมแห/งประเทศไทยยังดำเนินธุรกจิผลิตและจำหน/ายผลิตภัณฑs ป�โตร

เคมีซึง่ครอบคลุมต้ังแต/ผลิตภัณฑsข้ันตCนจนถึงข้ันปลาย ทั้งในสายโอเลฟ�นสs อะโรเมติกสs และธุรกจิการกลั่น

น้ำมันดCวยการจัดหาน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑsกึง่สำเร็จรูป เพื่อผลิตเปJนน้ำมนัสำเรจ็รปูประเภทต/างๆ โดย

ลงทุนผ/านบริษัทใน เครอืป�โตรเคมี ในพื้นทีจ่ังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ ปตท. เปJนผูCลงทุนและร/วม

ลงทุนทีส่ำคัญ ดังต/อไปน้ี (ชัยณรงคs เครอืนวล, 2550)  

  หน่ึง บริษัทปุ�ยแห/งชาติ จำกัด (มหาชน) ก/อต้ังในป� พ.ศ. 2525 ดำเนินธุรกิจเกีย่วกบั

การผลิตและจำหน/ายปุ�ยเคมี ตลอดจนถึงธุรกจิกลั่นน้ำมันในระยะแรกจัดต้ังในรูปของบริษัทเอกชน 

  สอง บริษัท ป�โตรเคมีแห/งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ ปคช. เปJนบริษัทนำร/องตามแผน

แม/บทป�โตรเคมีแห/งชาติ เพื่อนำก�าซธรรมชาติที่ขุดพบจากอ/าวไทยนำไปใชCประโยชนsในอุตสาหกรรมป�

โตรเคมี เริ่มการผลิตในป� พ.ศ. 2533 โดยดำเนินธุรกจิเกี่ยวกับการผลิตและจำหน/ายสารโอเลฟ�นสs

และผลิตภัณฑsพลอยไดCใหCกับกลุ/มโรงงานป�โตรเคมีข้ันต/อเน่ืองในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
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  สาม โรงงานโอเลฟ�นสs ที่ต้ังอยู/ในพื้นทีจ่ังหวัดระยองน้ันมีอยู/ทั้งหมด 3 โรง คือ โรงงาน 

โอเลฟ�นสs (รองรับโครงการป�โตรเคมีระยะแรก) ที่ดำเนินการโดยการป�โตรเลียมแห/งประเทศไทย

เริ่มทำการผลิตในป� พ.ศ.2532  

  สี่ บริษัท อะโรเมติกสs  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก/อต้ังข้ึนในป� พ.ศ.2532 เปJนบริษัท

ผลติและจำหน/ายสารอะโรเมติกสsทดแทนการนำเขCาตามแผนการพฒันาอุตสาหกรรมป�โตรเคมรีะยะที่ 2  

ในระยะเริ่มตCนมีผูCถือหุCนจำนวน 3 ราย คือ การป�โตรเลยีมแห/งประเทศไทยรCอยละ 25 บริษัทไทยออยลs 

จำกัด รCอยละ 40 บริษัท เอก็ซอนเคมีคัล อเีทอรsน จำกัด รCอยละ 35  

  หCา โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด(อารsอารซี) ก/อต้ังในป� พ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

การกลั่นน้ำมัน เปJนบริษัทร/วมทุนระหว/าง บริษัท เชลลs อินเตอรsเนช่ันแนล โฮลด้ิง จำกัด ซึ่งถือหุCนรCอย

ละ 64 และ การป�โตรเลียมแห/งประเทศไทยถือหุCนรCอยละ 36  

  หก บริษัท สตารs ป�โตรเลียม รีไฟนsน่ิง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกีย่วกับการกลั่นน้ำมัน 

บริษัทน้ีเปJนบริษัทขCามชาติของสหรัฐอเมริกาที่ช่ือ เทก็ซาโกC เขCามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในนาม

บริษัท คาลเท็กซs สัดส/วนการถือหุCนในป� พ.ศ.2547 คือ การป�โตรเลียมแห/งประเทศไทยถือหุCนรCอยละ 

36 และคาลเท็กซsถือหุCนรCอยละ 64  

 บทบาทในดCานการวางแผนในการดำเนินงาน การลงทุนดCานโครงสรCางพื้นฐานทาง

เศรษฐกจิและสังคม การลงทุนในอุตสาหกรรมป�โตรเคมีแลCว บทบาททีส่ำคัญของรัฐ อีกประการหน่ึง 

ก็คือ การกำหนดนโยบายทีเ่อื้อประโยชนsในการลงทุนแก/นักลงทุน โดยเฉพาะนโยบายส/งเสริมการ

ลงทุน  

 กลุIมทุนตIางชาติ (Multinational capital) กล/าวไดCว/าเปJนกลุ/มที่มีบทบาทสำคัญมาก 

สำหรับการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นที่จงัหวัดระยอง ถCาการเมอืงในประเทศ คือ “แรงบบีจาก

ภายใน” ที่ทำใหCเกิดการขับเคลื่อนการพฒันาอุตสาหกรรมแลCว พลวัตรของเศรษฐกจิและการเมือง

โลกกเ็ปรียบเสมือน “แรงกระตุCนจากภายนอก” ที่ทำใหCเกิดการทะยานข้ึน (Take-Off) ของ

ภาคอุตสาหกรรม กล/าวคือ การพฒันาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักในพื้นทีจ่ังหวัด

ระยองจำเปJนตCองใชCเทคโนโลยีข้ันสูงและเงินลงทุนจำนวนมาก แต/สำหรบัประเทศไทยกลบัไม/มีความ

พรCอมดCานปzจจัยทั้งสอง ดังน้ันการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ/เช/นน้ีรัฐบาลไทยตCองอาศัยความ

ช/วยเหลือจากภายนอกประเทศทัง้ในดCานเงินทุน เทคโนโลยี ดังน้ันการพัฒนาอุตสาหกรรมในบรบิทน้ี

ส/วนหน่ึงจึงมีความเกี่ยวเน่ืองกับพลวัตรของเศรษฐกิจโลกอย/างใกลCชิด(สุริชัย หวันแกCวและคณะ

,2543, หนCา 88) การทะยานข้ึนของภาคอุตสาหกรรมส/วนหน่ึงเปJนผลจากโอกาสในการกูCยืมเงินจาก

ต/างประเทศอันเปJนเงื่อนไขเอื้ออำนวยทีส่ำคัญควบคู/ไปกับการลงทุนโดยตรงจากต/างประเทศ 

(Foreign Direct Investment ) ทัง้น้ีเพราะบรรษัทขCามชาติ (Transnational Companies) เหล/าน้ี
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มีความพรCอมในดCาน ทุน เทคโนโลยี ประสบการณsในการบรหิารจัดการ ตลอดจนถึงเครือข/ายตลาดใน

ระดับโลก 

 ทุนขCามชาติที่เขCามาลงทุนในช/วงแรกและเปJนผลใหCการพัฒนาอุตสาหกรรมทะยานข้ึน คือ 

ทุนขCามชาติจากประเทศญี่ปุlน รูปแบบการเขCามาลงทุนในช/วงแรกน้ีเปJนไปในลักษณะของ การใหC

ความช/วยเหลือในรปูแบบต/าง เช/น การใหCความช/วยเหลือออกแบบแนวทางการวางท/อน้ำโครงการ

วางท/อน้ำดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ การส/งผูCเช่ียวชาญเขCามาศึกษาการก/อสรCางท/าเรือมาบตาพุด 

เปJนตCน นอกจากน้ีแลCวญีปุ่lนยังใหCความช/วยเหลือในรูปของการใหCเงินช/วยเหลือและการใหCเงินกูCยืม ซึง่

เปJนการดำเนินงานผ/านรฐับาลญีปุ่lน กองทุนความร/วมมือทางเศรษฐกจิโพCนทะเลจากญีปุ่lน(OECT) 

และองคsกรความร/วมมือระหว/างประเทศของญี่ปุlน (The Japan International Cooperation ; 

JICA) (กฤช เพิม่ทันจิตรและสุธี ประศาสนเศรษฐ,2531, หนCา 95-96; ชัยณรงคs เครือนวล, 2550) 

 นโยบายการปรบัโครงสรCางดCานอุตสาหกรรมของรัฐบาลญี่ปุlน ซึ่งหันไปใหCความสำคัญกบั

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชCเทคโนโลยีและวิชาการหนาแน/น (Technology and Knowledge 

Intensive Industry) และอุตสาหกรรมคุCมครองสิง่แวดลCอมแทนการพฒันาอุตสาหกรรมในรูป

แบบเดิม ซึ่งมีขCอจำกัดในดCานที่ต้ังอุตสาหกรรมและมลพิษทางสิ่งแวดลCอม ประกอบกับช/วงเวลา

ดังกล/าวค/าของเงินเยนแข็งตัวมากอันเปJนผลใหCสินคCาทีผ่ลิตไดCจากญีปุ่lนมีราคาแพงมากในตลาด

ต/างประเทศ ดังน้ันญีปุ่lนจงึมีแนวคิดจะยCายฐานการผลิตไปสู/แหล/งการผลิตแหล/งใหม/ที่มีแรงงานราคา

ถูก มีวัตถุดิบจำนวนมาก ประเทศในกลุ/มอาเซียนจึงเปJนเป�าหมายทีส่ำคัญในการลงทุนสำหรบัญีปุ่lน 

ประจวบเหมาะกับรัฐบาลไทยในขณะน้ันมีนโยบายตอบสนองการลงทนุจากต/างประเทศ ดังจะเห็นไดC

จาก นโยบายส/งเสริมการลงทุน มาตรการทางดCานภาษี หรือตัวแบบการพฒันาพื้นที่ชายฝz{งทะเล

ตะวันออก ก็เปJนอีกดCานหน่ึงของการจัดแหล/งที่ต้ังใหม/ใหCแก/อุตสาหกรรมทีป่ระสบปzญหาจากประเทศ

พัฒนา นอกจากการใหCความช/วยเหลอืของญีปุ่lนแลCวยังมีความช/วยเหลือจากธนาคารโลก ที่ไดCอนุมัติ

เงินกูCยืมเพื่อใชCในการปรับโครงสรCางเศรษฐกจิ (Structure Adjustment Loan) กว/า 137.8 ลCานบาท

เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือกรณีของประเทศสหรัฐอเมรกิาที่ไดCใหCเงิน

ช/วยเหลือเปJนค/าใชCจ/ายสำหรบัผูCเช่ียวชาญในการดำเนินโครงการทำเนียบทรัพยากรแบะการจัดการ

ดCานสิ่งแวดลCอมบริเวณชายฝz{งทะเลตะวันออก (กฤช เพิม่ทันจิตตsและสุธี ประศาสนเศรษฐ,2530, 

หนCา 87-93)  

 ผลของความช/วยเหลอืในรูปแบบต/าง ๆ น้ีผลกัดันใหCญีปุ่lนกลายเปJนผูCมบีทบาทอย/างมาก 

เปJนทีร่ับรูCโดยทั่วไปว/าความช/วยเหลือทีเ่กิดข้ึนย/อมแลกดCวยผลประโยชนsที่ญีปุ่lนจะไดCรบั ดังจะเห็นไดC

จากการประมลูงานในโครงการก/อสรCางสำคัญต/าง ๆ จะมีความพลิกผันมาโดยตลอด ซึ่งการพลิกผัน

ของโครงการหลาย ๆ โครงการจะเอื้อประโยชนsใหCแก/บริษัทขCามชาติจากญี่ปุlนทั้งสิ้น เช/น โครงการ

ก/อสรCางโรงแยกก�าซธรรมชาติหน/วยที่ 1 เดิมโครงการน้ีการป�โตรเลียมแห/งประเทศไทย ไดCว/าจCางใหC
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บริษัทฟลูออรsจากสหรัฐอเมริกาเปJนที่ปรึกษาโครงการและมหีนCาที่รบัผิดชอบในการหาซื้ออุปกรณs

และเครือ่งจักรในการก/อสรCาง แต/ต/อมาการป�โตรเลียมแห/งประเทศไทยไดCบอกเลิกสัญญากับบริษัท

ดังกล/าว และไดCเป�ดประมลูเพือ่หาบริษัทรับเหมาก/อสรCางรายใหม/ ผลปรากฏว/าบริษัท Toyo 

Engineering & Randall & Mitsui and Co. ของญี่ปุlนและสหรัฐอเมริกาเปJนผูCชนะการประมูลใน 

ดCวยมูลค/าเงินลงทุน 4,107.57 ลCานบาท หรอืการก/อสรCางโครงการพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุดซึง่เดิมน้ันกลุ/มบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง แอนดs คอนสตรัคช่ัน เปJนผูCชนะการประมลูแต/

ภายหลังกลบัมีการเปลี่ยนแปลงใหCบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนทs ซึ่งร/วมมอืกับกลุ/มบริษัทจาก

ยุโรปและญีปุ่lน เปJนผูCชนะการประมลู เปJนตCน 

 นอกจากเงินช/วยเหลอืแลCว กลุ/มทุนต/างชาติยังเขCามาในลกัษณะของการใหCความช/วยเหลอื

ทางดCานเทคโนโลยี ตลอดจนถึงการเปJนบริษัททีป่รกึษาในโครงการสำคัญๆหลายอย/าง ดังกรณีของ

บริษัททีป่รึกษาในโครงการก/อสรCางท/าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัททีป่รึกษาการก/อสรCางโรงงาน

แยกก�าซ บริษัททีป่รึกษาเพือ่ออกแบบก/อสรCางและจัดประมลูของโรงงานโอเลฟ�นสs เปJนตCน  

 นอกจากน้ีแลCวทุนขCามชาติบางกลุ/มยังเปJนผูCลงทนุก/อสรCางสาธารณูปโภคข้ึนพืน้ฐาน โรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ/ เช/น การ ก/อสรCางโรงแยกก�าซธรรมชาติของการป�โตรเลียมแห/งประเทศไทย

รัฐบาลก็ไดCว/าจCางบริษัท Toyo Engineering & Randall & Mitsui and Co. ซึง่เปJนบริษัทร/วมทนุ

ระหว/างญี่ปุlนและสหรฐัอเมรกิา การก/อสรCางโรงงานโอเลฟ�นสsที่มกีลุ/มบริษัทสโตน แอนเวบสเตอรs จาก

ประเทศสหรัฐอเมรกิาร/วมทุนกบัเลดิม เอน็จเินียริง่ จากประเทศเกาหลใีตCและซูมโิตโมจากประเทศ

ญี่ปุlน เปJนผูCดำเนินการก/อสรCางดCวยมลูค/าการลงทนุกว/า 496 ลCานเหรียญสหรฐัฯ หรอืกลุ/มบริษัทซิอิ

โตะทีเ่ปJนผูCก/อสรCางโรงงานปุ�ยแห/งชาติ เช/นเดียวกบัการก/อสรCางโรงงานอะโรเมติกสs บริษัททีเ่ปJน

ผูCดำเนินการ ก็คือ กลุ/มชิโยดะ จากประเทศญี่ปุlน 

 การเขCามาลงทุนของกลุ/มทุนต/างชาติขยายตัวมากข้ึน ภายหลังจากการฟq¯นตัวทางการเงิน

ของระบบทุนนิยมโลกบบีใหCญี่ปุlนและประเทศอุตสาหกรรมใหม/ของเอเชียตCองยCายฐานการผลิต เขCา

มาสู/ประเทศไทยซึง่มีเป�าหมายอยู/ที่ในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝz{งทะเลตะวันออก การ

หลัง่ไหลเขCามาของเงินทุนจากกลุ/มประเทศเหล/าน้ีเขCามาในโครงการฯเปJนผลใหCภาคอุตสาหกรรมของ

จังหวัดระยองขยายตัวมากข้ึนตามลำดับเห็นไดCขยายจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนเปJนจำนวน

มากในช/วงน้ีดังที่ผูCวิจัยไดCแสดงไวCแลCวในกราฟที่ 5 จึงอาจกล/าวไดCว/าทุนจากต/างชาติเปJนปzจจัยสำคัญ

ที่มีผลใหCทุนอุตสาหกรรมพัฒนาข้ึน จนกลายเปJนทุนหลกัครอบงำเศรษฐกจิของจังหวัดก/อใหCเกิด

สภาพที่เรียกว/า “อุตสาหกรรมเปJนตัวฉุดเศรษฐกิจของจงัหวัด”(ชัยยนตs ประดิษฐศิลป�และโอฬาร ถ่ิน

บางเตียว, 2549, หนCา 20)  

 กลุIมนายทุนชาติ (National capital) กลุ/มนายทุนชาติที่เขCามามีบทบาทสำคัญใน

ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมป�โตรเคมีในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง มีอยู/ 3 กลุ/มหลักๆ คือ   
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  กลุ/มนายทุนชาติกลุ/มทีพีไอ เปJนกลุ/มทุนที่เกิดจากการรวมตัวของตระกูลเลี่ยวไพรัตนs ซึ่ง

ประกอบไปดCวย นายประชัย นายประทีป และนายประมวล เลี่ยวไพรัตนs นายทุนกลุ/มน้ีไดCเขCามาลงทุนใน

อุตสาหกรรมป�โตรเคมีก/อนทีจ่ะมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝz{งทะเลตะวันออก การคCนพบ

ทรัพยากรน้ำมันและก�าซธรรมชาติในอ/าวไทย คือเหตุผลสำคัญที่ทำใหCทุนกลุ/มน้ีสนใจที่จะมาดำเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมป�โตรเคมี ทั้งน้ีเพราะเห็นว/า พลาสติกจะเขCามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผูCคนในสังคม

มากข้ึน ประกอบกับอุตสาหกรรมประเภทน้ีเปJนอุตสาหกรรมที่ยังไม/มีใครในประเทศลงทุน ดังน้ันการลงทุน

ก/อนจึงจะสามารถสรCางโอกาสไดCก/อนในฐานะผูCบุกเบิก (ญิบพัน, 2545, หนCา 152) 

 กลุ/มนายทุนชาติปูนซีเมนตsไทย การกCาวเขCาสู/อุตสาหกรรมป�โตรเคมีของทุนกลุ/มน้ี             

เน่ืองจากคำรCองขอจากรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูรานนทs ที่ตCองการเห็นโครงการป�โตรเคมีแห/งชาติเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย จึงตCองใหCทุนกลุ/มเครือซีเมนตsไทยในฐานะกลุ/มอุตสาหกรรมที่ใหญ/ที่สุดของประเทศขณะน้ัน เขCา

ไปเปJนแกนนำในการลงทุน เพื่อสรCางความมั่นใจใหCกลุ/มทุนกลุ/มอื่น ๆ  ซึ่งไดCรับการตอบรับอย/างดีจากทุนกลุ/มน้ี

โดยการเขCาไปเปJน 1 ใน 4 ผูCถือรายใหญ/ของบริษัทป�โตรเคมีแห/งชาติ จำกัด นอกจากน้ีแลCวทุนกลุ/มน้ียังเขCาไป

ถือหุCนใน บริษัทอะโรเมติกสs (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไทยโอเลฟ�นสs จำกัด (มหาชน)  

 บทบาทนอกเหนือจากการเปJนผูCถือหุCนในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขCองกับอุตสาหกรรมป�โตรเคมี

แลCว ทุนกลุ/มน้ียังเปJนผูCประกอบรายใหญ/ในอุตสาหกรรมป�โตรเคมีอีกกลุ/มหน่ึง โดยไดCก/อต้ังโรงงานผลิตเม็ด

พลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน/นสูงในป� พ.ศ.ในป� 2532 และก/อสรCางโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิ

เอททีลีนและเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพล ีต/อมาจึงไดCเริ่มการเขCาสู/ธุรกิจป�โตรเคมีข้ันตCน ดCวยการก/อต้ังโรงงานโอ

เลฟ�นสs (บริษัทระยองโอเลฟ�นสs จำกัด) ข้ึนเมื่อป� พ.ศ. 2542  

 การดำเนินงานของบริษัทปูนซิเมนตsไทย จำกัด (มหาชน) ในอุตสาหกรรมป�โตรเคมีน้ัน        

จะดำเนินการผ/านบริษัท เอสซีจี เคมิคอลสs จำกัด  (SCG Chemicals Co., Ltd. ; SCG Chemicals) 

ซึ่งเปJนบริษัทบริษัทโฮลด้ิง (Holding Company) โดยบริษัทปูนซเิมนตsไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุCน 

100% ดำเนินธุรกิจป�โตรเคมีครอบคลุมทัง้ป�โตรเคมีข้ันตCน (Upstream) ไดCแก/ โอเลฟ�นสs ข้ันกลาง 

(Intermediate) ไดCแก/ สไตรีนโมโนเมอรs พีทีเอ และเอ็มเอม็เอ และข้ันปลาย (Downstream) ไดCแก/ 

เม็ดพลาสติกหลกั เช/น โพลเิอททลีีน โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรดs และโพลิสไตรีน พื้นที่ในการ

ประกอบการอุตสาหกรรมของทุนกลุ/มน้ีต้ังอยู/ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรม

ตะวันออก  

 กลุ/มนายทุนชาติเครอืซีพี แมCฐานการผลิตสำคัญของทนุกลุ/มน้ีจะอยู/ที่ภาคเกษตรกรรม แต/

ในป� พ.ศ.2532 นายทุนกลุ/มน้ีก็ขยายฐานทางธุรกจิของตนเขCาสู/อตุสาหกรรมป�โตรเคมี โดยร/วมทนุกบั

บริษัทโซลเวยs จำกัด ผูCผลิตพีวีซรีายใหญ/หน่ึงในสี่ของโลก จากประเทศเบลเย่ียม ก/อต้ังบริษัทวีนิไทย 

จำกัดเพือ่ผลติเม็ดพลาสติกพีวีซี วีซเีอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑsพลอยไดCอื่น เช/น โซดาไฟ เปJนตCน 

นอกจากน้ีแลCวทุนกลุ/มน้ียังมี “กลุ/มอุตสาหกรรมเครอืเจรญิโภคภัณฑs” ซึ่งมเีน้ือที่กว/า 3,000 ไร/ภายใน
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พื้นที่กิง่อำเภอนิคมพฒันาซึง่เปJนโรงงานเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมป�โตรเคมีทัง้สิน้ เช/น บริษัทซีพพีีซี จำกัด 

(มหาชน) บริษัทซีพีพีซ ีเดคคอรsเรทีฟ โปรดักสs จำกัด บริษัทซ.ีพ ีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑs บริษัทซเีอ 

ป�โตรเคมี จำกดั บริษัทซเีอ็นซ ีอินเตอรsเนช่ันแนล จำกดั เปJนตCน ผลติภัณฑsทีผ่ลิตไดC เช/น แผ/นฟ�ลมs 

เสื่อน้ำมัน ท/อพีวีซี. รวมทั้งผลิตภัณฑsทีท่ำมาจากเม็ดพลาสติก (นิตยสารผูCจัดการ,2545) 

 การกCาวเขCาสู/อุตสาหกรรมป�โตรเคมีของกลุ/มซีพี แมCในช/วงแรกถูกมองว/าเปJนความพยายาม

ที่จะขยายตลาดสินคCาอาหารของกลุ/มในตลาดร/วมยุโรป โดยอาศัยความสัมพันธsของบริษัทร/วมทุนเปJน

ใบเบกิทาง ดังในกรณีของการร/วมลงทุนกับบริษัทมินิแบ จากประเทศญี่ปุlนผลิตช้ินส/วนอปุกรณs

คอมพิวเตอรsและตลับลูกปqน ทัง้น้ีเพราะตCองการสรCางความสัมพันธsกบักลุ/มผูCบรหิารมินิแบบจากญี่ปุlน 

เพื่อเป�ดตลาดเน้ือหมูของกลุ/มในญี่ปุlน (นิตยสารผูCจัดการ, 2532) ไม/มีใครคิดว/ากลุ/มซพีจีะเขCามา

ดำเนินการในธุรกจิน้ีอย/างจริงจัง เพราะเปJนกลุ/มธุรกิจทีซ่ีพีไม/มีความชำนาญ ประกอบกบัความรูCและ

เทคโนโลยีต/าง ๆ ยังตCองพึ่งพาจากบริษัทโซลเวยs แต/ในความเปJนจรงิแลCวระยะเวลา 20 ป�ทีผ่/านมา 

กลุ/มป�โตรเคมีในเครอืซีพไีดCขยายตัวอย/างต/อเน่ือง นอกเหนือจากวีนิไทย ซึง่เปJนผูCผลติเม็ดพลาสติก

พีวีซี ซึง่เปJนวัตถุดิบข้ันตCนแลCว   ในกลุ/มป�โตรเคมีของซีพียังมีบริษัทย/อยทีเ่ปJนผูCผลิตสินคCาข้ันกลาง 

และข้ันปลายอกีกว/า 16 แห/ง กระจายอยู/ในประเทศและต/างประเทศ (นิตยสารผูCจัดการ,2545) 

 การปรับตัวของนายทุนและชาวบ@านสูIธุรกจิที่ดิน 

 ความตCองการที่ดิน เพื่อรองรบันิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนถึงการ

สรCางที่พักอาศัย ทำใหCมีกลุ/มคนอีกกลุ/มหน่ึงที่เขCามามีส/วนไดCส/วนเสียในกระบวนการพฒันา

อุตสาหกรรม กลุ/มคนเหล/าน้ีไดCรบัผลประโยชนsในรปูของการเปJนนายหนCา (Compradors) การลงทุน

ในธุรกิจอสังหาริมทรพัยs การเปJนผูCรับเหมาก/อสรCาง การถมที่ การปรับหนCาดิน หรือการไดCรบั

ผลประโยชนsเชิงเช่ือมโยง (Linkage Effect) จากการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 กลุ/มคนเหล/าน้ีประกอบไปดCวยนายทุนทัง้ในระดับชาติและระดับทCองถ่ิน โดยนายทุนชาติ

จะมบีทบาทในอยู/ที่การประกอบธุรกจิอสังหารมิทรพัยs ดังต/อไปน้ี (ชัยณรงคs เครือนวล, 2550)  

 กลุ/มนายสวัสด์ิ หอรุ/งเรือง ถือเปJน “เจCาพ/อวงการเหล็ก” ทีม่ีความเช่ือมั่นในศักยภาพของ

พื้นที่ชายฝz{งทะเลตะวันออกว/าจะเปJน Gateway สำคัญของประเทศ จึงนำกำไรที่ไดCจากการขาย

เหล็กเสCนไปซื้อที่ดินริมทางหลวง หมายเลข 331 จำนวน 4,898 ไร/ ในเขตตำบลบ/อวิน อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี แลCวต้ังบริษัทเหมราชพฒันาที่ดินข้ึน เพื่อดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรมชลบรุี (บ/อวิน) 

เมื่อกจิการดังกล/าวมีแนวโนCมทีจ่ะทำกำไรมากข้ึนเรื่อย ๆ ในป� พ.ศ. 2531 สวัสด์ิจึงไดCนำบริษัทเหม

ราชพัฒนาที่ดิน เขCาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยsแห/งประเทศไทย เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินสรCางนิคม

อุตสาหกรรมอีก 2 แห/ง คือนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) มีเน้ือที่ 2,486 ไร/ ในตำบลหCวย

โปlง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริsนซีบอรsด (ระยอง) เน้ือที่ 6,996 ไร/ ใน

ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 



 34 

 กลุ/มนายสุวัฒนs ฟ�าประทานชัย เดิมเปJนนายหนCาของบริษัทปูนซีเมนตsไทย จำกัดหลงัจาก

น้ันเขCามาดำเนินธุรกจิที่ดินแถบจังหวัดระยอง และไดCก/อต้ังบริษัทดำเนินธุรกจิที่ดินของตนเองภายใตC

ช่ือ “ระยองแลนดsแอนเฮCาสs” โดยมโีครงการก/อสรCางคอนโดมิเนียมระดับหCาดาวบรเิวณเกาะยายชา 

ในช/วงเวลาดังกล/าวนายสุวัฒนsยังมีแนวคิดที่จะประมูลโครงการก/อสรCางบCานพกัใหCกบัพนักงานของ

การป�โตรเลียมแห/งประเทศไทยอกีดCวย 

 กลุ/มทุนเทก็ซsของนายโชติ โสภณพานิช ที่กวCานซื้อที่ดินบริเวณแหลมสนไวCเกือบทั้งหมด

เพื่อก/อสรCางบCานพกัพนักงานและสรCางรสีอรsทชายทะเล 

 กลุ/มนายเนาวรัตนs พัฒโนดม พ/อคCาอาวุธช่ือดัง ซึ่งกวCานซื้อที่ดินบรเิวณหาดพะยูน     อ.

บCานฉาง เพื่อสรCางคอนโดมเินียม 

 กลุ/มไทยสมทุรพานิชยsประกันภัยของนายกฤษณs อัสสกลุ ทีก่วCานซื้อที่ดินแถบหาด พะลา 

เพื่อสรCางคอนโดมิเนียมและโรงแรม 

 กลุ/มนายชนัฎ เรืองกฤตยา กวCานซื้อที่ดินแถบบCานฉางเพื่อลงทุนในโครงการกรีนวัลเล/ยs 

รีสอรsทซึ่งเปJนโครงการสนามกอลsฟและบCานพักตากอากาศ 

 กลุ/มนายทนง ศิริปรีชาพงศs หรือ ป.เปJด อดีต ส.ส. ซึ่งกวCานซื้อที่ดินแถบบCานแผ/นดินทอง

เอาไวCหลายพันไร/ 

 กลุ/มนายเฉลียว อยู/วิทยา กวCานซื้อที่ดินไวCแถบอำเภอบCานฉาง เพื่อลงทุนในธุรกิจบCานพัก

ตากอากาศบรเิวณชายทะเล 

 กลุ/มนายรังสรรคs ต/อสุวรรณ มีที่ดินอยู/แถบอำเภอบCานฉาง เพื่อลงทุนในโครงการ

คอนโดมิเนียม  

 ส/วนนายทุนทCองถ่ิน บทบาทหลักจะอยู/ที่การเปJนนายหนCาคCาที่ดิน ซึ่งประกอบไปดCวยกลุ/ม

ต/าง ๆ ดังต/อไปน้ี (ไพโรจนs จันทรนิมิ,2531) 

  กลุ/มนายไพโรจนs เป�{ยมพงศsสานตs นายทุนกลุ/มน้ีคCาขายที่ดินในแถบพื้นที่อำเภอบCานฉาง 

โดยไดCก/อต้ังบริษัทคCาขายที่ดินแห/งในจังหวัดระยอง กลยุทธsที่ใชCในการติดต/อซื้อที่ดินของนายไพโรจนs 

คือ ในระยะแรกการอาศัยไพเราะ เป�{ยมพงศsสานตs พี่สาวซึง่เปJนแมCคCาผลไมCรายใหญ/ของระยอง เปJน

กำลังสำคัญในการติดต/อรวบรวมที่ดินจากชาวบCาน ในระยะต/อมาไพโรจนsไดCสรCางความสัมพันธsกับ

กำนันผูCใหญ/บCานโดยอาศัยความเปJนคนทCองถ่ิน ประกอบกบัตัวบุคลิกส/วนตัวที่เปJนคนพูดจา

คล/องแคล/ว อัธยาศัยดี จึงสามารถทีจ่ะสรCางแนวร/วมกับบุคคลเหล/าน้ีเพื่อเปJนตัวกลางในการกวCานซื้อ

ที่ดิน นายไพโรจนsไดCเริ่มกวCานซือ้ที่ดินต้ังแต/ช/วงกลางป� พ.ศ. 2530 จนกระทั่งถึงป� พ.ศ 2531 ทุน

กลุ/มน้ีมีที่ดินในการครอบครองไม/ต่ำกว/า 2,000 ไร/ สำหรับวิธีการระบายที่ดินของจะอาศัยสาย

สัมพันธsที่มกีับบุคคล ในวงการธุรกิจโดยเฉพาะการที่นายไพโรจนsไดCรูCจัดกบันายเกษม วิศวพลานนทs 

นักคCาที่ดินที่ดินมืออาชีพที่ใชCเครือข/ายของตนเองช/วยการระบายที่ดินประกอบกบัพื้นที่ในเขตบCานฉาง
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เองกม็ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาใหCเปJนชุมชนแห/งใหม/ทำใหCเปJนที่ดึงดูดนักลงทุนจากกรงุเทพฯ 

นอกจากเครือข/ายและทำเลที่ต้ังแลCที่ไดCเปรียบเทียบ กลยุทธsที่สำคัญอกีประการหน่ึง ก็คือ การเตรียม

ขCอมูลเกี่ยวกับทำเลที่ดินในย/านต/าง ๆ ของบCานฉาง ลู/ทางในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งพาไปดูที่ดิน

ในย/านบCานฉางจนถึงมาบตาพุด ทุนกลุ/มน้ีถือไดCว/าเปJนนายหนCาคCาที่ดินรายใหญ/ในเขตอำเภอบCานฉาง 

โดยเปJนนายหนCาซื้อที่ดินนับพันไร/ใหCกบักลุ/มคุณหญงิชนัตถs  ป�ยะอุย เจCาของโรงแรมดุสิตธานีและ

นายวิชัย กฤษฎาธรานนทs เจCาของหมู/บCานกฤษดานคร 

 นอกจากทำธุรกจิเกี่ยวกบัการคCาขายที่ดิน ทุนกลุ/มน้ียังขยายกิจการของตนเองสู/ธุรกจิ

อสังหารมิทรพัยs ครั้งหน่ึงไพโรจนsมีโครงการบCานฉางพลาซ/าเปJนการก/อสรCางอาคารสูง 9 ช้ันและมี

อาคารพานิชยsหลายๆขนาดใหCเช/าบนเน้ือที่ 10 ไร/  ธุรกิจดังกล/าวดำเนินงานผ/านบริษัทบCานและที่ดิน

ตะวันออก บริษัทน้ีเปJนบริษัทร/วมทุนของกลุ/มทุนช้ันนำจากกรุงเทพฯอันประกอบดCวยกลุ/มนายวานิช 

ไชยวรรณ ถือหุCน 40%  สำนักงานทรัพยsสินส/วนพระมหากษัตริยs ถือหุCน 30% ธนาคารไทยพานิชยs 

ถือหุCน 10% ส/วนหุCนที่เหลืออีก 20% เปJนของกลุ/มไพโรจนs แต/ยังไม/ทันทีจ่ะเริ่มดำเนินการกเ็กิดความ

ขัดแยCงระหว/างกลุ/มผูCบรหิาร จนโครงการไม/สามารถที่จะดำเนินต/อไปไดC 

 ในทางการเมืองทุนกลุ/มน้ีมีใกลCชิดกบั พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว/าการ

กระทรวงมหาดไทย (ในช/วงรัฐบาลเปรม 1-3 พ.ศ.2523-2526) 

  กลุ/มนายพพิัฒนs ตรรีะพงศs หรือ เสี่ยแฉ กลุ/มน้ีมีสมาชิกประมาณ 12 คน เปJนพ/อคCาใน

จังหวัดระยองทั้งหมด กวCานซื้อที่ดินในแถบมาบข/าและบCานโขดไวCกว/าพันไร/ เสี่ยแฉถือไดCว/าเปJนนักคCา

ที่ดินคนสำคัญของจังหวัดระยอง อาชีพที่ผูCคนรับรูCโดยทั่วไปของเสี่ยแฉ คือ การมีกิจการปz´มน้ำมัน 

กล/าวกันว/านายทุนทCองถ่ินกลุ/มน้ีเปJนนายหนCาคCาที่ดินใหCกับพรรคการเมืองพรรคหน่ึงที่มีความ

พยายามจะเขCามาครอบครองที่ดินในเขตจังหวัดระยอง 

  กลุ/มนายจรญูหรือ เสี่ยย่ี กลุ/มน้ีเปJนผูCรับเหมาก/อสรCางรายใหญ/ในภาคตะวันออก 

นอกจากน้ันยังมีโรงเลื่อย กลุ/มน้ีมีสมาชิกประมาณ 10 คน เริ่มคCาขายที่ดินภายหลงัจากโครงการ

พัฒนาพื้นทีบ่รเิวณชายฝz{งทะเลตะวันออกเริ่มเปJนรูปธรรมมากข้ึน ทุนกลุ/มน้ีกวCานซือ้ที่ดินในแถบมาบ

ตาพุด จากการเปJนผูCรบัเหมาก/อสรCางโดยเฉพาะการก/อสรCางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทำใหCเสี่ยย่ีสามารถ

สรCางสายสัมพันธsกบันักการเมอืง นักธุรกจิ ที่มีช่ือเสียงระดับประเทศหลายกลุ/ม 

  กลุ/มนายวิวัฒนs ต้ังเจริญ กลุ/มน้ีมสีมาชิกประมาณ 12 คน การกวCานซื้อที่ดินของกลุ/มน้ี

ไม/เจาะจงไปในพื้นที่ใดพื้นทีห่น่ึงโดยเฉพาะแต/ซื้อขายทั่วไปในแถบมาบตาพุด เขตอำเภอเมือง และ

บCานเพ กล/าวกันว/าทุนกลุ/มน้ีเปJนพ/อคCาระยองเพียงรายเดียวที่ไม/ไดCรับเงินสนับสนุนจากกลุ/มทุนใน

กรุงเทพฯ 

 กลุ/มอินทุโสภณ รูCจักกันดีในนามของ “กลุ/มลูกหลานเสี่ยกงั” อดีตราชาเขียงหมูเช่ือดังจาก

กรุงเทพฯ ภายหลังยCายครอบครัวเขCามาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดระยอง ดCวยความเปJนคนทีม่ีฐานะ เมือ่
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ยCายมาอยู/ที่จงัหวัดระยองทำใหCเสี่ยกงักวCานซื้อที่ดินในเขตอำเภอเมืองและบCานเพเกบ็ไวCมากมาย เสี่ย

กังไดCช่ือว/าเปJนคนเปJนแรกที่สรCางโรงแรมช้ันหน่ึงในจังหวัดระยอง (โรงแรมโอตาน่ี) หลังจากเสี่ยกังเสีย

ชิวิตลงมรดกทั้งหมดตกมาอยู/ในมือของลูกๆที่มีนายเชิดชัย อินทุโสภณ เปJนแกนนำ    นายเชิดชัยมี

แนวคิดที่จะสรCางโรงแรมที่ทันสมัยข้ึนมาในจังหวัดระยองแต/กลับเสียชีวิตลงก/อน โครงการโรงแรม

หลายรCอยบาทเหล/าน้ี จงึตกไปอยู/ในมือของนายจิต สุขนันตฤกษs เจCาของ 35 โบลลs แต/ก็ไม/สามารถ

สานต/อโครงการดังกล/าวไดC เน่ืองจากขCอพิพาษกับคนในตระกูลอินทโุสภณ ที่ไม/ยอมโอนที่ดินมาใหC 

ที่ดินที่ทุนกลุ/มน้ีกวCานซือ้ไวCริมหาดมีการซื้อขายกันถึงไร/ละสองลCานบาท 

 นอกจากน้ียังกลุ/มทุนทCองถ่ินอีกกลุ/มหน่ึง ที่ไดCรับผลประโยชนsในเชิงเช่ือมโยงจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม คือ กลุ/มทุนเจCาพ/อทCองถ่ิน จากการศึกษาพบว/า กลุ/มทุนเจCาพ/อทCองถ่ินในจังหวัดระยอง 

ประกอบไปดCวยกลุ/มหลักๆ 2 กลุ/ม คือ กลุ/มน้ำจืดและกลุ/มน้ำเค็ม การที่กลุ/มทุนทั้งสองถูกจำกัดความ

ว/าเปJนกลุ/มทุนเจCาพ/อทCองถ่ินน้ัน เพราะกระบวนการสะสมทนุเปJนไปในสองลักษณะ คือ แมCว/านายทุน

เหล/าน้ีจะมีพฤติกรรมแบบผูCประกอบการโดยมีกจิการเปJนของตนเอง เช/น เรือประมง ท/าเรือท/องเที่ยว 

หรือบริษัทรับเหมาก/อสรCาง แต/พฤติกรรมการสะสมทุนหรือการสรCางความมัง่ค่ังในบริบทน้ีมิไดCเกิด

จากการขูดรีดแรงงานเปJนดCานหลัก ตรงกันขCามผลประโยชนsทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนน้ันเกิดมาจากการ

ใชCอิทธิพลและการใชCอำนาจทางการเมอืง กล/าวคือ เมือ่นายทุนทCองถ่ินเหล/าน้ีสะสมทุนหรือความมัง่

ค่ังทางธุรกจิข้ึนมาระดับหน่ึงจนกลายเปJนอำนาจทางเศรษฐกิจ นายทุนเหล/าน้ีก็จะแปรเปลี่ยนอำนาจ

ทางเศรษฐกิจใหCเปJนพลงัทางการเมือง เมื่อสามารถที่จะเขCาสู/อำนาจทางการเมอืงแลCวนายทุนเหล/าน้ีก็

จะแปรเปลี่ยนอำนาจทางการเมืองใหCกลายเปJนพลังทางเศรษฐกิจในรปูของผลประโยชนsที่กลุ/มตนเอง

จะไดCรับ เช/น ครอบครองและอภิสิทธ์ิต/างๆทางดCานเศรษฐกจิ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือโครงการและ

สัมปทานทีส่ำคัญๆของรัฐบาล 

 แมCว/าทุนหลกัทั้งสาม คือ ทุนรัฐ ทุนชาติ และทุนขCามชาติ ที่เขCามาลงทุนในพื้นที่ และมี

บทบาทหลักในการขับเคลื่อนชุมชนทCองถ่ินมาบตาพุดไปสู/ความเปลี่ยนแปลงมากข้ึน เช/น วิถีทาง

เศรษฐกจิแบบใหม/ ไดCแก/ การปลูกพืชเศรษฐกจิ ธุรกิจการรบัเหมาก/อสรCางต/อจากภาคอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการประมง การท/องเที่ยว ธุรกิจสถานบันเทิงต/าง ๆ ไดCแก/ โรงเบียรs ธุรกจิการจัดหาคนงาน งาน

ขุดหนCาดิน เปJนตCน  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ก็คือ ภาพสะทCอนของการประเมินผลเศรษฐกจิ

เชิงธุรกจิตามบริบทดังกล/าวขCางตCน เพราะหากพจิารณาถึงตัวเลขผลิตภัณฑsมวลรวมของจังหวัด 

(Gross Provincial Product) หรือตัวเลขผลิตภัณฑsมวลรวมรายจงัหวัดเฉลี่ยต/อหัว(Gross 

Provincial Product ; GPP per capita) จะพบว/าตัวเลขเหล/าน้ีมอีัตราการขยายตัวที่สูงมากดังที่

ผูCวิจัยไดCกล/าวไปแลCวขCางตCน แต/ถCาหากพิจารณาถึงตัวเลขในแผนที่ความยากจน ของจังหวัดระยอง 
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กลับพบว/ารายไดCที่แทCจรงิของประชาชนยังอยู/ในระดับที่ไม/สงูเท/าใดนัก เช/น ในป� พ.ศ.2547 

ประชาชนมีรายไดCเฉลี่ยเพียง 70,423 บาท/คน/ป� ขณะที่มีรายจ/าย 46,717 บาท/คน/ป�   

 เมื่อเปJนเช/นน้ีแลCวย/อมหมายความว/าการขยายตัวของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สงูข้ึนน้ัน 

ผลประโยชนsที่แทCจริงน/าจะตกไปอยู/ในมือของกลุ/มนายทุนเพียงไม/กี่กลุ/ม กรณีน้ีเห็นไดCชัดเจนจาก

ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่ทำรายไดCสูงสุด 10 อันดับแรกในพื้นที่จงัหวัดระยองป� พ.ศ.2549 

ซึ่งมรีายไดCรวมกันกว/า 400,000 ลCานบาท (ในป� พ.ศ.2549 จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมกว/า 

1,700 โรง น่ันย/อมหมายความว/ารายไดCจากภาคอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ตCองมมีูลค/ามหาศาล) 

จากการศึกษาพบว/าโรงงานอุตสาหกรรมเหล/าน้ีลCวนแลCวแต/ฐานการผลิตทีส่ำคัญอยู/ในพื้นที่จงัหวัด

ระยองทั้งสิ้น  

 ดังน้ันตัวผลิตภัณฑsมวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product) ที่คำณวนจาก

ผลรวมของมูลค/าเพิ่มทีเ่กิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตสินคCาและบริการทุกชนิดในเขตพื้นทีจ่ึง

มีอัตราทีเ่พิ่มสูงข้ึนอย/างต/อเน่ือง อันมผีลทำใหCตัวเลขผลิตภัณฑsมวลรวมรายจงัหวัดเฉลี่ยต/อหัว 

(Gross Provincial Product ; GPP per capita) เพิ่มสูงข้ึนทุก ๆ ป� ซึ่งมอิาจทีจ่ะปฏิเสธศักยภาพ

และความสามารถในการผลิตของผูCผลิตรายใหญ/ ๆ เหล/าน้ีไดCฐานะผูCสรCางมูลค/าเพิ่มใหCกับตัวเลขต/าง 

ๆเหล/าน้ีไดCเปJนอันขาด ในอีกมิติหน่ึงก็จะพบว/ารายไดCที่แทCจริงของประชาชนในพื้นที่กลบัไม/ไดCเพิ่ม

สูงข้ึนเหมือนตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เลย ขณะเดียวกันน้ีโรงงานอุตสาหกรรมส/วนใหญ/ไม/ไดCจCาง

แรงงานในทCองถ่ินมากเท/าที่ควร การจCางงานส/วนใหญ/ทีเ่กิดข้ึนจะเปJนเพียงการจCางงานในระดับต่ำ 

เช/น ยาม คนดูแลสวน เปJนตCน น่ันย/อมหมายถึง การกระจุกตัวของรายไดCซึ่งเกิดข้ึนพรCอมกับความ

เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกจิระหว/างกลุ/มนายทุนต/าง ๆ และภาคประชาชน  

 



บทที่ 3 

กระบวนการสร.างฉันทามติของชุมชนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

 บทน้ีนำเสนอเงื่อนไขและบรบิทของชุมชนมาบตาพุดที่ต<องเผชิญอยูAกบัสถานการณFตAาง ๆ 

ซึ่งเปKนปLจจัยที่นำไปสูAการเผชิญหน<า ความขัดแย<งหลากหลายมิติ สูAกระบวนการที่นำไปสูAการสร<าง

ข<อตกลงทางสังคมเพื่อการอยูAรAวมกันระหวAางชาวบ<านและอตุสาหกรรม โดยนำเสนอตามประเด็น 

ดังน้ี  

1. เงื่อนไขและบรบิทที่นำไปสูAการสร<างฉันทามติของชุมชนในพืน้ที่อุตสาหกรรม 

2. บทบาทของภาครัฐกบัการสร<างฉันทามติของชุมชน 

3. บทบาทของภาคเอกชนกบัการสร<างฉันทามติของชุมชน 

4. บทบาทของภาคประชาชนกับการสร<างฉันทามติของชุมชน 

 

1. เง่ือนไขและบริบทท่ีนำไปสูHการสร.างฉันทามติของชุมชนในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 ด<านหน่ึงของการพฒันา คือ “ความเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ” ขณะที่อีกด<านหน่ึงคือ 

ปLญหาและผลกระทบที่ตามมาจากการพัฒนา สูAความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพสังคม วัฒนธรรม

ของคนที่อาศัยอยูAในพื้นที่ และผลจากการแสวงหาสAวนเกินทางเศรษฐกิจอยAางไมAมีขอบเขตจำกัด ได<

กAอให<เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางชนช้ัน การกระจุกตัวของผลประโยชนF การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การขูดรีดและทำลายทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนถึงต<นทนุทางสงัคมตAาง ๆ ที่ถูกนำมาใช<เพื่อรองรบั

การพัฒนา ประเด็นตAางเหลAาน้ีได<นำไปสูAความขัดแย<งระหวAางชนช้ันตAาง ๆ ในสังคม (ชัยณรงคF เครือ

นวล, 2550) 

1.1 เง่ือนไขทางสังคม 

 ปLญหาชAวงแรกทีเ่กิดข้ึนกับชาวบ<านในท<องถ่ิน คือการเวนคืนที่ดินเพื่อรองรับ

ภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลได<มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่จะเวนคืนใน

ท<องที่อำเภอบ<านฉาง อำเภอเมืองระยอง ตำบลห<วยโปiง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จงัหวัดระยอง 

พ.ศ.2525 และมีการตราพระราชบญัญัติเวนคืนอสังหารมิทรัพยFในพื้นที่ตำบลห<วยโปiง และตำบลมาบ

ตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2527 (นิภา ต. ตุมรสุนทร, 2532, หน<า 24) ผลของ

พระราชกฤษฎีกาและพระราชบญัญัติทัง้สองฉบบั ทำให<ชาวบ<านจำนวนมากต<องสญูเสียที่ดินทำกิน 

บ<านเรอืนและที่อาศัย บางคนต<องอพยพไปต้ังถ่ินฐานในจังหวัดอื่น บางชุมชนต<องลAมสลายไป อาชีพ

เกษตรกรรมของชาวบ<านบางคนต<องยุติลงเน่ืองมาจากไมAมพีื้นที่ทำกิน คAาชดเชยที่ชาวบ<านเหลAาน้ี

ได<รับจากการเวนคืนอยูAที่ประมาณไรAละ 15,000 บาท สำหรบัพื้นที่ที่ดินกับถนน และไรAละประมาณ 

10,000 บาท สำหรบัที่ดินที่ไมAติดถนน คAาชดเชยที่ชาวบ<านได<รับน้ันถือวAาต่ำมาก เมือ่เทียบกบัราคา
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ที่ดินที่ซื้อขายกันในระยะเวลาตAอมา เปKนทีร่ับรู<กันดีวAาที่ดินสAวนใหญAที่ถูกเวนคืนน้ันเปKนที่ดินของ

ชาวบ<านแทบทั้งสิ้น ในขณะที่ดินที่นายทุนกว<านซื้อเอาไว<น้ันกลับถูกตAอต<านอยAางหนักเพือ่ไมAให<มีการ

เวนคืนในที่ดินเหลAาน้ี (ไพโรจนF จันทรนิมิ,2531) 

 ในขณะเดียวกันราคาที่ดินที่สงูข้ึน ประกอบกับการกลัวถูกเวนคืนที่ดินเมื่อเริ่มมีขAาวการต้ัง

นิคมอุตสาหกรรม ก็ทำให<ชาวบ<านบางสAวนขายที่ดินทำกินของตนออกไป สภาพการถือครองที่ดินของ

แตAละครอบครัวมีขนาดเล็กลงประมาณ 500-100 ตารางวาเปKนสAวนใหญAแบบแผนการใช<ที่ดินจึง

เปลี่ยนแปลงไปจากการใช<ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเปKนการใช<ที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพค<าขายและ

ใช<เปKนที่อยูAอาศัย บางคนผันตัวเองเข<าเปKนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร การเปลี่ยนแปลง

ดังกลAาวเกิดข้ึนอยAางรวดเร็ว ชาวบ<านสAวนหน่ึงไมAสามารถปรับตัวเข<ากบัสภาวะเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปอยAางรวดเร็วโดยเฉพาะการใช<เงินอยAางขาดความระมัดระวัง เชAน นำเงินที่ได<ไปซื้อ

รถยนตF รถจักรยานยนตF เครื่องเสียง หรือของใช<ฟุiมเฟnoอยที่ไมAเกี่ยวกับการพฒันาอาชีพของตน ในทีสุ่ด

ทำให<ชาวบ<านสAวนหน่ึงตกอยูAในภาวะของการเปKนหน้ีสินหรอืการสูญเสียที่ดิน อัตราคAาครองชีพที่

สูงข้ึนตามวิถีชีวิตแบบเมอืง ความต<องการการศึกษา ตลอดจนการแขAงขันกันในการบริโภคสินค<าฟุiม

เฟnoอยเปKนสิง่ทีเ่กิดมาควบคูAกบัการเปลี่ยนแปลงเข<าสูAสังคมอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเหลAาน้ีล<วน

แล<วแตAมีผลทำให<วิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในท<องถ่ินเริ่มแปรเปลี่ยนไป (สรุิชัย หวันแก<วและคณะ,2543 

หน<า 24 ; ขวัญศิริ เจริญทรัพยF, 2541) 

 นอกจากน้ีแล<วผลจากการเรAงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมกAอให<เกิดปLญหาทางสังคมตAาง ๆ 

ตามมามากมาย เชAน 

   การล%มสลายของชุมชนด้ังเดิม นอกจากจะเปKนผลมาจากกการเวนคืนที่ดินแล<ว จาก

การศึกษายังพบอีกวAา ผลของการลAมสลายของชุมชนด้ังเดิมน้ันสAวนหน่ึงเปKนผลมาจากประชากรแฝงที่

เพิ่มสูงข้ึนอยAางรวดเร็ว ผลจากการอพยพของแรงงานจากตAางถ่ินเข<ามาเปKนจำนวนมาก ภาพเหลAาน้ี

สะท<อนออกมาให<เห็นได<จากหลายตAอหลายชุมชนมีจำนวนของประชากรแฝงมากกวAาประชากรด้ังเดิม

ของชุมชน บางพื้นที่นำไปสูAปLญหาชุมชนแออัด ระบบการจ<างงานถูกเข<ามาแทนที่การชAวยเหลือซึง่กัน

และกัน ความรAวมมือและความเข<มแข็งของชุมชนลดลง องคFกรและสถาบันตAางๆของชุมชนทีเ่กิดข้ึน

อยAางเปKนทางการน้ัน ไมAได<เกิดมาจากความตระหนักในคุณคAาของความรAวมมือชAวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน ในทางตรงกันข<ามองคFกรตAางๆเหลAาน้ีกบัเกิดข้ึนภายใต<เงื่อนไขและข<อกำหนดจากทางราชการ 

เชAน คณะกรรมการชุมชนที่ถูกคัดเลือกข้ึนมาน้ัน เปKนการจัดต้ังข้ึนมาเพื่อตอบสนองนโยบายของ

ราชการ ไมAมีหน<าที่ใด ๆ ในการจัดการกบัปLญหาทเีกิดข้ึนในชุมชน จึงไมAได<เปKนตัวแทนท<องถ่ินแท<จริง 

ที่เปKนเชAนน้ันอาจเปKนเพราะวAาความผกูพัน และความรู<สึกมสีAวนรAวมในท<องถ่ินลดน<อยลงไป (ขวัญศิริ 

เจริญทรัพยF, 2541 ; เดชรัตนF สุขกำเนิดและคณะ, 2544, หน<า 31 ; สุริชัย หวันแก<วและคณะ,2543, 

หน<า 24) 
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 ความสัมพันธFในสังคม ผลของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเข<าสูAสงัคม

อุตสาหกรรมน้ัน ในมิติหน่ึงได<นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธFของผู<คนในท<องถ่ิน โดยผู<คนมีวิถี

ชีวิตแบบปLจเจกชนมากข้ึน ไมAมกีารน่ังพูดคุยไตAตามสารทุกขFสุขดิบหรือการไปมาหาสูAกนับAอย ๆ 

เหมอืนเดิม ทีเ่ปKนเชAนน้ันอาจเน่ืองมาจากลักษณะของการประกอบอาชีพที่ไมAต<องพึ่งพาแรงงานซึ่งกัน

และกันเหมอืนสงัคมเกษตรกรรม ประกอบกบับางครอบครัวเมื่อขายที่ดินไปแล<วมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ที่ดีข้ึนและมีความแตกตAางไปจากครอบครัวอื่น ๆ จึงอาจสAงผลตAอความสัมพันธFระหวAางสมาชิกใน

ชุมชนน้ัน ๆ ในขณะเดียวกันชาวบ<านสAวนใหญAก็หันไปให<ความสำคัญทางด<านเศรษฐกิจมากกวAาการให<

ความสำคัญทางสังคม ประชากรแฝงที่เพิม่ข้ึนก็เปKนอีกสาเหตุหน่ึงทีม่ีผลตAอความความสัมพันธFใน

ชุมชน ทั้งน้ีเพราะทำให<ภายในชุมชนมีคนที่หลากหลายและแปลกหน<ามากข้ึน ความสัมพันธFระหวAาง

สมาชิกด้ังเดิมของชุมชนและสมาชิกใหมAก็มีลกัษณะแบบตAางคนตAางอยูA ในขณะเดียวกันความไมAรู<จัก

คุ<นเคยก็ได<ทำให<เกิดความไมAไว<วางใจซึง่กันและกัน ในมิติของความสัมพันธFในครอบครัว พบวAา 

ครอบครัวมีขนาดเล็กลงมีลกัษณะเปKนครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ความหAางเหินระหวAางสมาชิกใน

ครอบครัวเพิ่มสูงข้ึน เพราะมีชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมเปKนตัวกำหนดบทบาทในชีวิตประจำวัน 

ในทางวัฒนธรรมผลจากการอพยพกAอให<เกิดความหลากหลายและการผสมผสานทางวัฒนธรรม แตAใน

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมด้ังเดิมบางสAวนก็ถูกกลืนและลดความสำคัญลงไป (ขวัญศิริ เจริญทรัพยF, 

2541; เดชรัตนF สุขกำเนิดและคณะ, 2544, หน<า 28-29 ; สุริชัย หวันแก<วและคณะ,2543, หน<า 24-

26) 

 ความขัดแย7งทางสังคม ปรากฏการณFน้ีเห็นได<ชัดเจนจากปLญหาฝนทิง้ชAวงต้ังแตAปลายปu 

พ.ศ.2547 จนถึงต<นฤดูฝน พ.ศ.2548 จนทำให<เกิดการขาดแคลนน้ำและกลายเปKนปLญหาแยAงชิงน้ำ

ระหวAางภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคประชาชน แตAการจัดการกับปLญหาน้ี

รัฐบาลกลับมีนโยบายเข<าข<างภาคอุตสาหกรรมอยAางชัดเจน ดังจะเห็นได<จาก การให<บริษัทจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water) ดำเนินโครงการวางทAอสAงน้ำจากแมAน้ำระยองถึง

มาบขAา การวางทAอผันน้ำจากแมAน้ำระยองเข<าสูAคลองทบัมาและคลองน้ำหเูพื่อสAงตAอเข<าสูAระบบทAอใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากน้ีแล<วยังมีผันน้ำจากอAางเกบ็น้ำประแสรFและวางทAอไปทีอ่Aางเก็บ

น้ำคลองใหญAและเช่ือมตAอลงไปที่อAางเกบ็น้ำหนองปลาไหล ซึ่งเปKนการผันน้ำจากภาคเกษตรกรรมเพื่อ

เข<าไปชAวยเหลอืภาคอุตสาหกรรม โครงการวางทAอผันน้ำจากคลองทับมาและคลองน้ำหูสูAนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการวางทAอผันน้ำจากอAางเกบ็น้ำคลองใหญAและอAางเก็บน้ำหนองปลาไหล 

เปKนต<น (ชัยณรงคF เครอืนวล, 2550) 

 ผลจากมาตรการเหลAาน้ีนำไปสูAการเคลือ่นไหวคัดค<านของภาคสAวนตAาง ๆ ในสังคม เชAน 

กรณีของการผันน้ำจากอAางเกบ็น้ำประแสรFที่ถูกคัดค<านจากประชาชนในพื้นที่ อันเน่ืองจากขาดความ

เช่ือมั่นในการดำเนินนโยบายของทางราชการ แม<วAาจะมีการต้ังคณะกรรมการจัดสรรน้ำที่มีตัวแทน
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สAวนหน่ึงมาจากภาคประชาชน แตAกระบวนการคัดเลือกตัวแทนเข<าไปเปKนคณะกรรมการกลับลักษณะ

ที่รวบรัด ไมAโปรAงใส ประกอบกบัผลประโยชนFทีเ่กิดข้ึนน้ันตกอยูAในมือของบริษัทจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกอยAางชัดเจน  

 ดังน้ันประเด็นของการจัดการน้ำในจังหวัดระยองน้ัน หากมองลงลึกไปในรายละเอียดแล<ว 

ก็จะพบวAา ปLญหาดังกลAาวมิได<จำกัดเฉพาะปLญหาความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติเทAาน้ัน 

ประเด็นทีส่ำคัญกวAานAาจะอยูAที่ความเทAาเทียมในการเข<าถึงและใช<ทรัพยากรที่มีอยูAอยAางจำกัดในแตAละ

ภาคสAวนของสังคม จากสถานการณFดังกลAาวแสดงให<เห็นถึงการที่ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน

บางบริษัททีอ่ภิสิทธ์ิเหนือภาคเกษตรกรรมและภาคประชาชน (สุริชัย หวันแก<ว,2549, หน<า 4-5) 

  ป:ญหาด7านการศึกษา อันเปKนผลจากการอพยพแรงงานเข<ามาขายแรงงานโดย

เฉพาะงานประเภทรบัเหมากAอสร<าง ที่จะมีแรงงานกAอสร<างหลายกลุAมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข<ามา

ทำงานเปKนจำนวนมาก ซึง่มจีำนวนมากข้ึนเรื่อยตามความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม และเริม่มี

จำนวนลดลงในชAวงปu พ.ศ.2541-2543 แตAหลังจากปu พ.ศ. 2543 ปรากฏวAาจำนวนเด็กที่อพยพตาม

พAอแมAจะมีอัตราสูงข้ึนตามลำดับ โดยลักษณะการเข<ามา ทำงานของแรงงานเหลAาน้ีจะเข<ามาอาศัยอยูA

ตามบ<านพักทีส่ร<างข้ึนช่ัวคราวหรือที่เรียกกันทั่วไปวAา  “แคมป~คนงาน” ธรรมชาติของแรงงานเหลAาน้ี

จะมีการเคลื่อนย<ายแรงงานไปเรื่อย ๆ ตามแหลAงงานและการจ<างงาน จะปLกหลักอยูAในบรเิวณใด

บริเวณหน่ึงเพียงช่ัวคราวเทAาน้ัน อาจเปKน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปu ทำให<ลูกหลานของคนงาน

กAอสร<างเหลAาน้ีต<องย<ายเข<า-ออกโรงเรียนบAอยๆ ทำให<ขาดความเด็กเหลAาน้ีขาดความสนใจการเรียน 

ผลการเรียนไมAดีอยูAในเกณฑFระดับต่ำ คบเพือ่นที่ขาดความสนใจในการเรียนเหมอืนกันจนนำไปสูA

ปLญหายาเสพติด การมั่วสมุ นอกจากน้ีสถานศึกษาบางแหAงก็มีอาคารเรียนมีไมAเพียงพอกบัจำนวนเด็ก

นักเรียน (เพ็ญโฉม แซAต้ังและคณะ, 2546, หน<า 70 ; ฝiายประชาสัมพนัธFสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ, 

ม.ป.ป.) 

  ป:ญหาทางด7านสังคมอื่นๆที่ตามมา ปLญหาอันเปKนผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมทางด<านสังคมที่ตามมาในมิติอื่นๆที่ผู<วิจัยสำรวจพบน้ัน ประกอบไปด<วยโครงสร<าง

พื้นฐานตAางๆทีเ่ตรียมไว<ไมAเพียงพอตAอจำนวนประชากรในทางตรงกันข<ามโครงสร<างพื้นฐานตAางๆกลับ

มีลักษณะทีเ่อื้อประโยชนFให<แกAภาคอุตสาหกรรมทั้งน้ีเพื่อสAงเสริมบรรยากาศการลงทุน เชAน ในเขต

ของนิคมอุตสาหกรรมจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการสื่อสาร (Special Telecommunication) 

ปLญหาการทะเลาะวิวาท ปLญหาอาชญากรรม ปLญหายาเสพติด ตลอดจนถึงการลกัเล็กขโมยน<อย 

ปLญหาการจราจร เปKนต<น (ชัยณรงคF เครือนวล, 2550) 

1.2 สถานการณMของสิ่งแวดล.อม 

 อุตสาหกรรมในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง เปKนอุตสาหกรรมหนักทีม่ีผลเสียตAอสภาพแวดล<อมทาง

ธรรมชาติมากทั้งตAอคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต<ดิน คุณภาพอากาศ เสียง กลิ่น และธรณีวิทยา แม<ในชAวง
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ต<นของการพฒันาอุตสาหกรรม ผลกระทบทางด<านสิง่แวดล<อมจะยังไมAสAงกระทบที่ชัดเจนมากนัก 

จนกระทั่งปu พ.ศ.2539 เปKนต<นมา ปLญหาผลกระทบทางด<านสิ่งแวดล<อมอันเปKนผลจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมเริ่มที่จะได<รับความสนใจจากผู<คนในสงัคมมากข้ึน อันเน่ืองมาจากการเผชิญปLญหา

มลภาวะในเรือ่งของกลิ่นของครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและผู<ที่อาศัยอยูAรอบ

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลกระทบทางสิง่แวดล<อมที่รบัรู<โดยทั่วไปน้ันประกอบไปด<วย 

  มลพิษทางอากาศ จากการเก็บตัวอยAางของกรมควบคุมมลพษิในพื้นที่บรเิวณมาบตาพุด

ในชAวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ.2548 พบวAา มีสารอินทรียFระเหย อันเปKนที่มาของกลิ่นเหม็น

ตAางๆมากกวAา 40 ชนิด โดยเปKนสารที่กAอให<เกิดโรคมะเรง็ถึง 20 ชนิด ซึ่งเปKนสารกAอมะเร็งที่มีคAาสงู

เกินกวAามาตรฐานสิ่งแวดล<อมของหนAวยงานคุ<มครองสิ่งแวดล<อม จากสหรัฐอเมริกา (US-EPA Region 

6 Screening Level) ถึง 19 ชนิด (เดชรัตนF สุขกำเนิด,2550 ,หน<า 2) ดังแสดงในตาราง  
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ตารางที่ 2 คAาความเข<มข<นสารอินทรียFในบรรยากาศพื้นทีม่าบตาพุดเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

 

สารมลพิษ 
คHาสูงสุดที่วัดได. 

(ug/m3) 

Screening 

Levels 

(ug/m3) 

จำนวนเทHาสงูกวHา 

Screening Levels 

Acetaldehyde (Ethanal) 35.19 0.87 39 

Benzene 8.07 0.25 31 

Benzyl Chloride 1.10 0.04 26.5 

Acrolein (2-propenal) 14.58 0.021 693 

Trichloroethylene 8.33 0.017 489 

1,2-dichloroethane(Ethylene 

Dichloride) 

19.04 0.074 256 

Chloroform (Trichloromehtane) 20.03 0.084 238 

Isoprene (1,3-butadiene,2-metyl) 27.19 0.20 135 

1,3 Butadiene 7.08 0.064 110 

Tetrachloromethane 

(CarbonTetrachloride) 

10.44 0.13 79 

Cis- 1,3 –dichloropropene 31.19 0.48 64 

Vinyl Chloride (Chloroethene) 7.39 0.16 45 

p-dichlorobenzene  (1,4-

dichlorobenzene) 

4.01 0.28 13 

Bromoform (Trichloromehtane) 8.95 1.7 4 

1,4-Dioxane (1,4-Diethylene oxide) 2.26 0.61 27 

Dichloromethane (Methylene 

Chloride) 

13.80 4.1 2.4 

1,1,2,2-tetrachloroethane 0.09 0.033 1.7 

Chloroethane (Ethyl Chloride) 5.59 2.3 1.5 

Chloromethane (Methyl Chloride) 2.56 1.1 1.3 

        ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ,2549  อ<างถงึใน ชัยณรงคF เครือนวล, 2550 
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 สารอินทรียFระเหยมะเรง็เหลAาน้ีเกือบทัง้หมดเปKนวัตถุดิบหรอืผลิตภัณฑFของโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึง่ในแตAละปu พบวAา โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีม่ีการใช<ไวนิล คลอไรดFรวมกัน

ถึง 610,000 ตัน ใช<เบนซีน รวมกันมากกวAา 600,000 ตัน ใช<เอทิลีน ไดคลอไรดFรวมกันมากกวAา 

250,000 ตัน และใช<ตัวทำละลาย  เชAน เฮกเซน (Hexane) มากกวAา 2 ล<านลิตรตAอปu 

 ดังน้ันหากโรงงานอุตสาหกรรมทุกแหAงปลAอยก¢าซออกไซดFของไนโตรเจนและก¢าซซัลเฟอรF

ไดออกไซดFออกมาตามจริง (Actual Emission) จะทำให<เกดิการเกินศักยภาพการรองรับมลพิษทาง

อากาศ โดยพบวAา คAาก¢าซไนโตรเจนไดออกไซดFและก¢าซซัลเฟอรFไดออกไซดFสูงสุดในพื้นทีม่าบตาพุด 

คือ 534.7 ug/m3 และ 1,050.2 ug/m3 ตามลำดับ ซึ่งเกินคAามาตรฐานคุณภาพอากาศ(สุพฒันF หวัง

วงศFวัฒนา,2550) 

 สอดคล<องกบัการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การรับรู<และการจัดการมลพิษ

ของประชาชนในเขตเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ของ ดร.ชัยยนตF ประดิษฐศิลป~และคณะ ที่ทำ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 25 ชุมชนของเทศบาลมาบตาพุด จำนวน 379 ครัวเรือน 

พบวAา ประชาชนที่อาศัยอยูAในพื้นที่ได<รับมลพิษทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร<อยละ 82.1 แตA

กลุAมตัวอยAางสAวนใหญAจะไมAสามารถแยกออกได<ชัดเจนวAาเปKนกลิ่นอะไร ดังคำสัมภาษณFของผู<ให<ข<อมลู

ในชุมชนตAางๆ เชAน (ชัยยนตF ประดิษฐศิลป~และคณะ,2550, หน<า 9-10) 

   “กลิ่นเหมือนแก¢สหุงต<ม” (สัมภาษณFชาวชุมชนห<วยโปiงใน, 1 มีนาคม 2550) 

   “มีกลิ่นเหม็นแบบบอกไมAถูก” (สัมภาษณFชาวชุมชนห<วยโปiงใน, 1 มีนาคม 2550) 

   “ได<กลิ่นตามแรงลมแตAไมAสามารถระบุกลิ่นได<” (สัมภาษณFชาวชุมชนมาบขAา, 28 

กุมภาพันธF 2550) 

   “เหม็นจี๊ดข้ึนสมอง” (สมัภาษณFชาวชุมชนเขาไผA, 14 มีนาคม 2550) 

  มลพิษทางน้ำ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวของกรมควบคุมมลพิษในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด พบวAา มีปริมาณความสกปรกในรูปอินทรียFสาร (BOD) และปรมิาณความ

เข<มข<นของโลหะหนัก มีมีคAาสูงเกินคAามาตรฐานโดยเฉพาะ ทองแดง แมงกานีส นิเกล สารหนู       ใน

สAวนน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมตAาง ๆ ก็มปีLญหาเรื่องน้ำมีสารเจอืปนเกินกวAาคAามาตรฐานเชAนกัน ซึ่ง

จากการตรวจสอบลักษณะน้ำทิง้ของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ จงัหวัด

ระยอง ของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ในชAวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 พบวAา

นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวัดระยอง มีตัวช้ีวัดน้ำทิ้งหลายตัวทีม่ีคAาเกินกวAาคAามาตรฐาน  

 จากการสำรวจการปนปn¦นของโลหะหนักในแหลAงน้ำชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

ของ ดร.อาภา หวังเกียรติ จากสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล<อม มหาวิทยาลัยรังสิต จากกลุAมตัวอยAาง 80 

ตัวอยAาง ระหวAางวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 4-5 กุมภาพันธF 2549 พบวAา น้ำมีการ

ปนเปn¦อนของโลหะหนักตAาง ๆ ดังแสดงได<ในตารางด<านลAาง 
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ตารางที่ 3 ปรมิาณโลหะหนักของตัวอยAางน้ำจากชุมชนมาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 

 

 

โลหะ 

หนัก 

จำนวน

ตัวอยHางที ่

เกิน 

มาตรฐาน 

ปริมาณ (มิลลิกรัม/ลิตร)  

 

บHอเทียบ

เทียบ 

อ.แกลง 

 

คHา 

มาตรฐาน 

 

คHา 

เฉล่ีย 

 

คHา 

สูงสุด 

 

คHา 

ต่ำสุด 

 

จำนวนเทHาที่

เกินมาตรฐาน 

(คิดจากคHาสูงสุด) 

แคดเมียม 65 0.005 0.023 0.030 0.0030 6 0.023 

เหล็ก 40 0.5 2.969 75.717 0.0139 151 0.158 

แมงกานีส 29 0.3 0.610 10.301 0.0050 34 0.169 

ตะกั่ว 28 0.05 0.108 2.329 0.0007 47 0.035 

สังกะส ี 1 5 0.762 49.237 0.0009 10 0.043 

     ท่ีมา : อาภา หวังเกียรติ, 2549 อ<างใน ชัยณรงคF เครือนวล, 2550 

 

 นอกจากน้ียังมีปLญหาการกัดเซาะชายฝLoงทะเล อันเน่ืองมาจากการถมทะเลเพือ่สร<าง

โรงงานอุตสาหกรรม การดูดทรายเพื่อขุดรAองย้ำให<ลึกสำหรบัการขยายทAาเรือน้ำลึก ทำให<ชายฝLoงทะเล

ระยะยาวกวAา 30 กิโลเมตรถูกกัดเซาะในอัตรา 5-10 เมตรตAอปu ที่ผAานมาพื้นที่ชายฝLoงทะเลได<หายไป

แล<วประมาณ 35 -60 เมตร ทำให<ชายหาดบางแหAงถึงกบัสญูหายหรือพงัทลายลงไป เชAน หาดทราย

ทอง หาดมาบตาพุด หาดตากวน หาดแสงจันทรF เปKนต<น (เดชรัตนF สุขกำเนิด,2550, หน<า 8 ; เพญ็

โฉม แซAต้ัง,2550) 

 สAวนน้ำทะเล สาเหตุของการเสื่อมคุณภาพเกิดจากอุบัติภัยในการขนสAงทางทะเลโดยเฉพาะ

อุบัติเหตุจากกเรือบรรทุกน้ำมันและการลกัลอบทิง้น้ำมันลงทะเล ตลอดจนถึงการปลAอยน้ำเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรมลงสูAทะเล ทำให<ชาวบ<านต้ังข<อสังเกตและมีความวิตกกังวลวAา อาจมกีารสะสม

ของสารพิษในทะเลและสัตวFน้ำในทะเล โดยปู ปลา ทีจ่ับข้ึนมาได<น้ันเน้ือจะเนAาเร็วกวAาปกติหรือเมื่อ

นำไปปรงุอาหารแล<วจะมีกลิ่นเหม็นของน้ำมัน หรือเมื่อลงไปเลAนน้ำทะเลแล<วก็จะมีอาการคันมาก 

บางคนกลายเปKนแผลเนAาเรื้องรัง (เพ็ญโฉม แซAต้ัง,2550) 

 สำหรับน้ำฝนที่เคยเปKนแหลAงน้ำด่ืมน้ำใช<ที่สำคัญของพื้นที่ ไมAสามารถนำมาใช<อุปโภคและ

บริโภคได<เปKนเวลากวAา 10 ปuแล<ว ฝนที่ตกลงมากลางแจ<งหากรองไว<จะมีคราบสนิมและตะกอนสีดำ 
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จากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบวAา คAาความเปKนกรดเปKนดAางของน้ำฝนในพื้นที่ต่ำมาก 

ซึ่งหมายถึงภาวะความเปKนกรดทีเ่พิ่มข้ึน (เพ็ญโฉม แซAต้ัง,2550) 

 นอกจากน้ีแล<วยังมปีLญหาเกี่ยวกบัอุบัติภัยจากสารเคมี ทีส่ร<างความวิตกกังวลให<กับ

ชาวบ<านโดยเฉพาะในชAวงที่ พ.ศ.2543 ที่มีขAาวลือเรือ่งปLญหา Y2K ทำให<ชาวบ<านสAวนหน่ึงพากันออก

อพยพออกไปอยูAพื้นที่อื่นๆช่ัวคราว หรือปLญหาเกี่ยวกบัการลักลอบทิง้ขยะอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพียงแหAงเดียวมีขยะมากถึงเดือนละ 22,000 ตัน เน่ืองจากการจำกัดขยะของ

นิคมอุตสาหกรรมไมAสามารถหาพื้นทีร่องรับได<อยAางมีประสทิธิภาพ ขณะเดียวกันการจำกัดขยะ

อันตรายให<ถูกวิธีต<องใช<คAาใช<จAายสูงมาก ทำให<ตลอดระยะเวลาที่ผAานมามีขAาวการลักลอบทิ้งขยะ

อุตสาหกรรมในพื้นทีส่าธารณะและพื้นทีร่กร<างวAางเปลAาตAาง ๆ 

 สถานการณMด.านสขุภาวะ 

 อัตราความเจบ็ปiวยด<วยโรคตAาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนกบัประชากรในจังหวัดระยอง อาจไมAเปKนผลมา

จากการปลAอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง แตAกไ็มAอาจทีจ่ะปฏิเสธได<วAาโรคตAาง ๆ ทีเ่กิดข้ึน 

กับประชาชนในจังหวัดระยองน้ัน สาเหตุสAวนหน่ึงนAาจะมาจากมลพิษที่ถูกปลAอยจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เชAน การเกิดโรคมะเร็ง แม<วAาปLจจัยการเกิดโรคมะเรง็อาจมีหลายสาเหตุ ทัง้จากอาหาร 

พันธุกรรม พฤติกรรมทางด<านสุขภาพ แตAปLจจัยด<านสิ่งแวดล<อม และมลพิษทางอากาศ กเ็ปKนปLจจัย

สำคัญทีส่Aงผลให<แนวโน<มการเจ็บปiวยเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม

น้ันมีการใช<และปลAอยสารกAอมะเร็งหลายชนิด เชAน สารป©โตรเคมี Benzene,Vinyl Chloride,Strong 

inorganic acid mists containing sulfurie acid , Polycyclic Aronatic Hydrocarbons ซึ่งมผีล

ทำให<คAาความเข<มข<นของสารระเหยอินทรียFเหลAาน้ีในบรรยากาศมีคAาสูงกวAาระดับเฝªาระวังหลายเทAา 

ดังที่ผู<วิจัยได<กลAาวไปแล<วข<างต<น ดังน้ันการได<รับสารเหลAาน้ีเปKนเวลานานและเปKนประจำจะทำให<เกิด

โรคมะเร็งได< (เพชรินทรF  ศรีวัฒนกลุ,2550)  

 ความเห็นดังกลAาว สอดคล<องกบัตัวเลขความเจ็บปiวยด<วยโรคมะเรง็ทุกชนิดและโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว(Leukemia)ของประชาชนในจังหวัดระยองที่เพิ่มในอัตราทีสู่งข้ึน โดยอัตราอัตราผู<ปiวย

ด<วยโรคเน้ืองอกและมะเร็งในรอบ 8 ปu (พ.ศ.2540-2548) ของจงัหวัดระยองเพิ่มข้ึนอยAางรวดเร็วจาก 

444 คนตAอประชากรแสนคน ในปu พ.ศ.2540 เปKน 1,264 คนตAอประชากรแสนคนในปu พ.ศ.2548 

(กรงุเทพธุรกจิ,วันที่ 1 มีนาคม 2550 ) 

 สถาบันมะเรง็แหAงชาติ ได<ทำการศึกษาอุบัติการณFของโรคมะเรง็ในจังหวัดระยองแบบ 

Population-Based Cancer Registry โดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคมะเร็งใน 9 จังหวัดของ

ประเทศไทย ในปu พ.ศ.2542 คือ จังหวัดเชียงใหมA ลำปาง นครพนม ขอนแกAน ระยอง อุดรธานี 

กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธFและสงขลา เมื่อเทียบอัตราอบุัติการณFของผู<ปiวยโรคมะเร็งใน 9 จังหวัด 

พบวAา อัตราอุบัติการณFของโรคระเมง็ปอดและมะเรง็ตับในจงัหวัดระยองสูงกวAาจงัหวัด
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ประจวบคีรีขันธF กรงุเทพฯและสงขลา สำหรับอบุัติการณFของผู<ปiวยโรคมะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็

กระเพาะปLสสาวะ มะเรง็เม็ดเลือดขาวและมะเรง็ปากมดลกูของจังหวัดระยองพบวAามีอัตราทีสู่งสุด 

สAวนมะเร็งเต<านมของจังหวัดระยองมีอัตราอุบัติการณFสงูสุดเปKนอันดับทีส่อง (สถาบันมะเร็งแหAงชาติ

,2550) 

 เชAนเดียวกับอัตราผู<ปiวยอันเน่ืองมาจากรปูรAางผิดปกติแตAกำเนิด การพิการจนผิดรูปแตA

กำเนิดและโคโมโซมผิดปกติ ในจังหวัดระยอง ที่มีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอยAางรวดเร็ว จากเดิมที่ทีอัตราผู<ปiวย

นอกในปu พ.ศ.2540 เทAากับ 48.2 คนตAอประชากรแสนคน เพิ่มข้ึนเปKน 163.8 คนตAอประชากรแสน

คนในปu พ.ศ.2548 นอกจากน้ีอัตราผู<ปiวยด<วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนจังหวัดระยองก็มี

อัตราที่เพิ่มสูงข้ึน ในปu พ.ศ.2545 มีประชาชนปiวยด<วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจประมาณ 

569 คนตAอประชากรหน่ึงพันคน เปKน 613 คนตAอประชากรหน่ึงพันคน ในปu พ.ศ.2546 และเพิม่ข้ึน

เปKน 696 ในปu พ.ศ.2547 เปKนที่นAาสังเกตวAาอัตราการปiวยด<วยโรคทางเดินหายใจของประชาชนใน

จังหวัดระยองมีคAาสงูกวAาคAาเฉลี่ยระดับประเทศทีม่ีเพียง 400 คนตAอประชากรหน่ึงพันคนและทีส่ำคัญ

อัตราของผู<ปiวยด<วยโรคน้ีในระดับประเทศมีอัตราลดลงอยAางตAอเน่ือง (เดชรัตนF สุขกำเนิดและคณะ

,2550, หน<า 10-12) 

 ไมAเฉพาะแตAสุขภาวะของประชาชนที่อาศัยอยูAรอบนิคมอุตสาหกรรมเทAาน้ัน ผู<ใช<แรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมก็ได<รับผลกระทบทางสุขภาวะเชAนเดียวกัน จากการรายงานของคณะอนุกรรมการ

ชุดศึกษาความสัมพันธFด<านสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณสารมลพิษอากาศในพื้นที่จงัหวัด

ระยอง ได<ทำการตรวจสุขภาพของพนักงานและลูกจ<างในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดจำนวน 31 แหAงซึ่งผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังตAอไปน้ี (กรุงเทพธุรกจิ

,วันที่ 15 กุมภาพันธF 2550) 

 1. โรงงานผลิตคลออลัคาไลนF โรงงานผลิตไวนิลคลอไรดFโมโนเมอรF โรงงานผลิตผงพลาสติก

โพลีไวนิลคลอไรดF ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑF จำกัด (มหาชน) พบสารเคมีทีเ่ปKนอันตราย

ตAอสุขภาพ เชAน Cl2,EDC,VCM, HCl,NaOH  ซึ่งผลการตรวจสุขภาพพนักงานจำนวน 219 ราย พบวAา 

การทำงานของปอดปกติ  88 ราย  คิดเปKน 40.20 %,สมรรถภาพของผิดปกติ   39 ราย  คิดเปKน 

17.8%,การได<ผิดปกติ 22 ราย คิดเปKน 18.03% 

 2. โรงงานผลิตสารโอเลฟ©นสF และสารอะโรเมติกสF บริษัทระยองโอเลฟ©นสF จำกัด จำนวน 

183 คน ผลการตรวจสอบ พบวAา การทำงานของตับ (SGOT/SGPT) ผิดปกติ 38 ราย คิดเปKน 

20.77%,สมรรถภาพปอดผิดปกติ 38 ราย คิดเปKน 2.73%,ความสมบรูณFของเม็ดเลือดผิดปกติ 33 

รายคิดเปKน 18.03% 
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 3. โรงงานโอเลฟ©นสF ของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 631 คน ซึ่งเปKน

กลุAมเสี่ยง 427 คน ผลการตรวจสอบพบวAา กลุAมเสี่ยงมีสรรถภาพปอดผิดปกติ 38 ราย คิดเปKน 8.9 % 

สรรถภาพการได<ยินผิดปกติ 65 ราย คิดเปKน  15.26% 

 4. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโปล ีโพรพลิีนหนAวยที่ 1 (เอช็เอ็มซี 1)และหนAวยที่ 2 (เอ็ช

เอ็มซ2ี) ของบริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลิเมอรF จำกัด จำนวน 167 คน ผลการตรวจสอบพบวAา มีความสมบูรณF

ของเม็ดเลือดผิดปกติ 33 คน คิดเปKน 19.76% การทำงานของตับผิดปกติ 79 คนหรือ คิดเปKน 47.3%  

 5. โครงการผลิตไฟฟªาในสAวนขยายของบริษัทไทยแทปฟ©ต<า จำกัด จำนวน 766 คน ผลการ

ตรวจพบวAา ความสมบูรณFของเม็ดเลอืดผิดปกติ 228 คน คิดเปKน 29.77%  

 6. โรงงานโอเลฟ©นสFและทAอขนสAงโพรพิลีน ของบริษัทปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา

ถนนไอสี ่(TOC) จำนวน 455 คน ผลการตรวจพบวAา การทำงานตับผิดปกติ 102 คนคิดเปKน 22% 

ความสมบรูณFของเม็ดเลือด 44 คนคิดเปKน 9.67%  

 โรคตAาง ๆ ที่เกิดข้ึนเหลAาน้ีอาจมีความเกี่ยวเน่ืองจากทำงานและการรับสารพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่พนักงานเหลAาน้ีทำงานอยูA โดยเฉพาะเรื่องการทำงานของตับผิดปกติ และความ

สมบรูณFของเม็ดเลือด ที่มีตัวเลขสูงกวAากลุAมโรคจากการประกอบอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมป©โตรเคมี แม<วAาในเบื้องต<นจะยังไมAสามารถทีส่รุปความสมัพันธFชัดเจนของโรคเหลAาน้ีวAา

มาจากสาเหตุใด แตAเปKนทีร่ับรู<กันดีวAาในโรงงานป©โตรเคมีสAวนใหญAเปKนออแกนิกสFโซเวนสF ซึ่งสาร

ดังกลAาวจะละลายในไขมันได<งAายกวAาในน้ำ ขณะทีร่Aางกายของเราได<รับสิ่งที่ไมAปกติหรอืสารพิษเข<าไป

ในรAางกายอวัยวะแรกที่จะกำจัดสารพิษ ก็คือ ตับและขับออกมาทางปLสสาวะ (วิวัฒนF   วิริยกิจจา

,2550 อ<างถึงในกรุงเทพธุรกิจออนไลนF,วันที่ 15 กุมภาพันธF 2550) 

  

 ผลกระทบภาพรวมของการพัฒนาสูHเง่ือนไขของการสร.างฉันทามติ 

 ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมหากมองในเชิงโครงสร<าง (Structure) ได<กAอให<เกิดความ

เติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัว ดังจะเห็นได<จาก การขยายตัวของตัวเลขผลิตภัณฑFมวลรวม

ของจังหวัดหรือการขยายตัวของตัวเลขผลิตภัณฑFมวลรวมจงัหวัดตAอหัว ในอีกมิติหน่ึงก็นำมาซึ่งความ

เจริญในด<านสาธารณูปโภค สาธารณูปการตAางและโครงสร<างพื้นฐานตAาง ๆ หากแตAพจิารณาลงไปถึง

ผู<กระทำการ (Actor) กลับพบวAาความมั่งค่ังอันเปKนผลมาจากความเติบโตทางเศรษฐกิจน้ันกลบัตกอยูA

ในมือของกลุAมคนเพียงไมAกีก่ลุAม ดังน้ันการกระจายผลประโยชนFที่เกิดข้ึนจากการพฒันาจงึเปKนไปใน

ลักษณะของการทีม่ีฝiายหน่ึงได<และฝiายหน่ึงเสีย (Zero-Sum Game) โดยผู<ที่ได<รับผลประโยชนFจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรม ได<แกA กลุAมชนช้ันนำของภาครัฐ ภาคเอกชนและตAางประเทศ ขณะทีผ่ลที่

ตามมาอันเกิดจากกระบวนการพฒันาอุตสาหกรรม ไมAวAาจะเปKนปLญหาสิ่งแวดล<อม ปLญหาสงัคม 

ปLญหาสุขภาวะ ผู<ซึ่งได<รบัผลกระทบจากเรื่องดังกลAาว กลับกลายเปKนภาคประชาชนระดับลAางใน
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จังหวัดระยอง ทำให<ตลอดระยะเวลาทีผ่Aานมาเราจึงได<เห็นภาพของการออกมาเรียกร<อง ออกมา

ปกปªองและทวงคืนสทิธิข้ันพื้นฐานของชุมชน ภาพดังกลAาวเปKนการสะท<อนเห็นถึงความล<มเหลวในเชิง

นโยบายของภาครัฐและหนAวยงานที่เกี่ยวข<องในการแก<ไขปLญหา ทั้งน้ีเพราะทีผ่AานมานโยบายตAาง ๆ 

ถูกกำหนดจากสAวนบนลงสูAสAวนลAาง ทำให<ขาดมิติในด<านการมีสAวนรAวมของภาคประชาชน ฉะน้ัน

นโยบายที่ถูกกำหนดข้ึนมาจงึไมAสามารถทีจ่ะตอบสนองความต<องการและแก<ไขปLญหาให<กับประชาชน

ในพื้นที่ได<อยAางแท<จริง (ชัยณรงคF เครือนวล, 2550) 

 

2. บทบาทของภาครัฐกับการสร.างฉันทามติของชุมชน 

 บทบาทของภาครัฐในการสร<างฉันทามติภายใต<บริบทของชุมชนที่มีการประกอบการ

อุตสาหกรรมเข<มข<น จำแนกออกเปKน 3 ด<าน ได<แกA ด<านเศรษฐกิจ ด<านสิ่งแวดล<อม และด<านทาง

สังคม (ชัยณรงคF เครือนวน และคณะ, 2559)  

 บทบาทของภาครัฐในด<านเศรษฐกิจ ประกอบไปด<วย 2 ด<าน คือ การวางแผนกำหนด

อุตสาหกรรมมุAงเปªาในเขตเศรษฐกิจพเิศษ และมาตรการทางการคลังเพื่อการจัดการสิง่แวดล<อม 

 2.1 การวางแผนกำหนดอุตสาหกรรมมุHงเปfาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 การพัฒนาทางเศรษฐกจิที่ถูกเสนอโดยภาครัฐ ก็คือ การกำหนดและพฒันาให<พื้นที่ชายฝLoง

ทะเลตะวันออกเปKนเขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึ่งกำหนดให<ในพื้นที่ภาคตะวันออกเปKนพื้นทียุ่ทธFศาสตรFการ

ลงทุน รองรับความพร<อมของโครงสร<างพื้นฐาน โดยมเีปªาหมายเพื่อพฒันาให<เขตเศรษฐกจิพเิศษภาค

ตะวันออกเปKนเขตเศรษฐกิจที่ที่ดีสุดและทันสมัยทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซียน  

 ปLจจัยสำคัญที่ทำให<ภาคตะวันออกเปKนพื้นที่ยุทธFศาสตรFศูนยFกลางการลุงทุน ได<แกA พื้นที่

ภาคตะวันออกเปKนจุดศูนยFกลางระดับโลกทั้งทางด<านการลงทุนและการทAองเที่ยว และเปKนฐาน

อุตสาหกรรมด<านพลังงานรวมถึงทีผ่Aานมาการพฒันาโครงสร<างพื้นฐานซึ่งอยูAในระดับดีทั้งถนน รถไฟ 

รวมถึงการเปKนศูนยFกลางของการขนสAงทางเรืออาเซียน ซึง่สามารถเช่ือมไปยังทAาเรื่อน้ำลึกทวายของ

สาธารณรัฐเมียนมา ทAาเรือสีหนุวิลลFของราชาอาณาจกัรกมัพูชา และทAาเรอืวุงเตาของประเทศ

เวียดนาม พร<อมทั้งการขนสAงทางอาการและธุรกจิการบิน (อูAตะเภา)  

 ทำให<วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได<มมีติเห็นชอบในหลกัการโครงการพฒันา

พื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแผนพฒันาพื้นทีเ่ชิงพาณิชยFสถานีรถไฟความเร็วสูง 4 เส<นทาง

และเตรียมจัดตังคณะกรรมการระดับนโยบายและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสนอให<

คณะรัฐมนตรพีิจารณาออกเปKนพระราชบญัญัติเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงการบรรจุไว<

ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหAงชาติฉบบัที่ 12 ด<วย 

 รAางพระราชบญัญัติพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ มีสำระสำคัญคือ จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึน

ในภาคตะวันออกโดยยกระดับจังหวัดชลบรุี ระยอง และฉะเชิงเทราเปKนพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษภาค
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ตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคFเพื่อสAงเสริมให<พื้นที่มีศักยภาพและประสทิธิภาพเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเปªาหมายรองรบัการยกระดับเพื่อแขAงขันในอนาคต และภายหลังจากพระราชบญัญัติเขต

เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออกมผีลบังคับใช<จะต<องกรมโยธาธิการและผังเมืองทำการจัดทำผังเมืองรวม

การพัฒนาใน 3 จังหวัด เพื่อให<ความเหมาะสมกับการใช<ประโยชนFที่ดินในพื้นที ่

 สำหรับการวางแผนการลงทุนจะมีการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีมลูคAาประมาณ 1.5 

ล<านล<านบาทใน 5 ปuแรก เชAน การลงทุนสร<างเมืองใหมA 4 แสนล<านบาทเปKนการลงทุนโดยเอกชน 

รวมถึงการลงทุนในโครงสร<างพื้นฐาน อาทิ สนามบินอูตะเภา เปKนต<น  

 ทั้งน้ีสำหรบัพื้นทีท่ี่จะดำเนินการสร<างเมืองใหมAทางภาครัฐได<มีการกำหนดพื้นทีเ่บื้องต<น 4 

พื้นที่ ได<แกA  

  1.เมอืงใหมAฉะเชิงเทรา เปKนพื้นทีร่อยตAอระหวAางเมืองฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบรุี  

  2. เมอืงใหมAระยอง อยูAเลยจากตัวเมืองระยองและใกล<อำเภอบ<านคAาย  

  3. เมอืงใหมAพัทยา พื้นทีเ่ดียวกับการทAองเที่ยวแหAงประเทศไทยกำหนดไว<แล<ว  

  4. เมอืงใหมAอูตะเภา อยูAหAางจากสนามบินอตูะเภา 5 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถรองรบั

ประชากรเพิม่ข้ึน 5 เทAาใน 10 ปuข<างหน<า (ชัยณรงคF     เครือนวน และคณะ, 2559) 

 หนAวยงานภาครัฐจงึมีความพยายามทีจ่ะเสนอนโยบายในการปรับโครงสร<างเศรษฐกจิ

ภาคอุตสาหกรรมใหมAในทกุภูมิภาคให<เหมาะสมเพือ่รองรบัการลงทุนอุตสาหกรรมโดยการจัดพื้นที่

อุตสาหกรรมให<เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล<องยุทธFศาสตรFกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 โดย

มุAงเน<นให<ความสำคัญกบัการสAงเสรมิการลงทุนและพัฒนาปLจจัยแวดล<อมให<เอื้อตAอระบบการประกอบ

ธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอยAางย่ังยืน  

 เพื่อให<สอดคล<องกบัยุทธFศาสตรFการพัฒนาดังกลAาวหนAวยงานภาครัฐโดยสำนักงาน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได<ผลักดันโครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ

การลงทุนของอุตสาหกรรมเปªาหมายในภูมิภาค โดยที่ให<ความสำคัญกบักำหนดการพฒันาพื้นทีท่ี่มี

ศักยภาพใหมAเปKนพื้นทีเ่ฉพาะและยังให<ความสำคัญกบัการวางแผนจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning 

Planning) ที่มีอยูAเดิมอยAางเหมาะสมตามศักยภาพของแตAละพื้นที ่

 ภายใต<โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมน้ี จะประกอบไปด<วยกจิกรรมหลักที่

สำคัญ 2 กิจกรรม ได<แกA (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557)  

 1. การศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรบัการลงทุนของ

อุตสาหกรรมเปªาหมายในภูมิภาค 

 2. การศึกษายุทธศาสตรFการกระจายอุตสาหกรรมสูAเมืองศูนยFกลางอุตสาหกรรมในแตAละ

ภูมิภาค  
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 การศึกษาและกำหนดพื้นทีอุ่ตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทนุของอุตสาหกรรมเปªาหมายใน

ภูมิภาคมีวัตถุประสงคFเพื่อศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรบัการลงทุนของอุตสาหกรรม

เปªาหมายในภูมิภาคที่เปKนอุตสาหกรรมนารAอง จำนวน 1 สาขา รวมถึงการศึกษารปูแบบการเช่ือมโยง

พื้นที่และเชิงอุตสาหกรรมต้ังแตAกจิกรรม ต<นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของอุตสาหกรรมเปªาหมาย จะ

นำมาจัดทำแผนการพฒันาพื้นทีอุ่ตสาหกรรมและแผนการพฒันาอุตสาหกรรมเปªาหมาย ตลอดจน

กำหนดกลยุทธF แนวทาง และมาตรการในการผลักดันการพฒันา พื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อสร<างความ

เข<มแข็งให<กบัอุตสาหกรรมเปªาหมายในภูมิภาคของประเทศไทย  

 การศึกษากลยุทธFการกระจายอุตสาหกรรมสูAเมืองศูนยFกลางอุตสาหกรรมในแตAละภูมิภาค 

มีวัตถุประสงคFเพือ่จัดทายุทธศาสตรFการพฒันาอุตสาหกรรมในจังหวัดศูนยFกลางอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาเชิงพื้นที่อุตสาหกรรมและแผนพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ พื้นที่

โซน 7 ปะกอบด<วย จังหวัดระยอง จงัหวัดชลบรุี และจังหวัดจันทบรุ ีได<มีการเสนอให<มีแผนพัฒนาเชิง

พื้นที่อุตสาหกรรมและแผนพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม โดยกำหนดให<ภาคตะวันออกมีอตุสาหกรรม

เปªาหมาย คือ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยจะพฒันาในพื้นที่ในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี 

และจงัหวัดจันทบรุี  

 แผนพัฒนาเชิงพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) ของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพพื้นที่โซน 7 

จังหวัดระยอง ชลบุรี จงัหวัดจันทบรุี เปKน แนวคิดการพฒันาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการพฒันา

อุตสาหกรรมที่ให<ความสำคัญเชิงพื้นที่อุตสาหกรรม (Area Based Development) โดยมุAงเน<นการ

สร<างมูลคAาเพิ่มให<กับอุตสาหกรรมเปªาหมายโดยการเช่ือมโยงกิจกรรมของอุตสาหกรรมในแตAละพื้นที่

ต<องแตA ต<นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีการคมนาคมขนสAงและระบบโลจิสติกเปKนตัวขับเคลื่อน

กิจกรรม ซึ่งได<แบAงเปªาหมาย บทบาทการพฒันา ดังน้ี (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558, หน<า 

1-7)   
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ตารางที ่4 บทบาทการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ พื้นที่ โซน 7 

 

บทบาท จังหวัด 

พื้นที่หลัก (Main Area) จังหวัดระยอง : พื้นที่ศูนยFกลางการผลิตและศูนยFกลางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ มีความพร<อมด<านปLจจยั

การผลิต (วัตถุดิบ ฐานการผลิต และองคFความรู</เทคโนโลยี) 

การคมนาคมขนสAงและระบบโลจสิติกสFซึง่สามารถเช่ือมโยง

กิจกรรมการผลิต และการเช่ือมโยงตลาดทัง้ภายในและภาค

นอกประเทศ 

พื้นที่รอง (Second Area) จังหวัดชลบุรี : พื้นทีท่ี่มีศักยภาพด<านวัตถุดิบ และฐานการผลิต 

และมีความสามารถในการเช่ือมโยงการพัฒนาในอุตสาหกรรม

เปªาหมาย (อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ) กับพื้นทีห่ลัก (Main 

Area) 

พื้นที่สนับสนุน และพื้นที่

เช่ือมโยง (Linkage and 

Supporting Area) 

จังหวัดจันทบรุี : พื้นทีส่นับสนุนด<านวัตถุดิบ (Material 

Support Area) ภายในพื้นที่และการเช่ือมโยงวัตถุดิบกับ

ประเทศเพื่อนบ<าน (ประเทศกัมพูชา) 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558, หน<า 1-7  ชัยณรงคF เครือนวล และคณะ, 2559
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 2.2 มาตรการทางการคลังเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล.อม 

 มาตรการทางการคลงัก็เปKนอีกหน่ึงมาตรการที่ได<รบัความสนใจโดยมาตรการทางการคลัง

สามารถแบAงออกได< 2 ด<าน คือ การแก<ไขระบบการจัดเก็บภาษี และมาตรการทางการคลงัเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล<อม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  การแก7ไขระบบการจัดเกบ็ภาษี 

  ปLญหาการจัดเกบ็ภาษีในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเปKนปLญหามาอยAางยาวนานซึ่งในพื้นที่

ภาคตะวันออกถึงแม<วAาจะมีการดำเนินอุตสาหกรรมในพื้นทีแ่ตAเน่ืองจากบริษัทสAวนมากมักมีการจด

ทะเบียนและการจัดต้ังสำนักงานอยูAในพื้นที่กรงุเทพ ทำให<พืน้ทีต่<องประสบปLญหาการจัดเกบ็ภาษีและการ

จัดสรรงบประมาณในการพฒันาระบบโครงสร<างพื้นฐานและการลงทุนทางสังคม ดังจะเห็นได<จาก

กรณีศึกษาในจังหวัดระยอง ซึ่งเปKนจังหวัดหน่ึงทีม่ีรายผลิตภัณฑFมวลรวมจังหวัดอยูAในอันดับ 2 ของ

ประเทศแตAกระบวนการในการเสียภาษีโดยมากไปตกอยูAทีก่รุงเทพ ดังน้ันเพื่อแก<ไขปLญหา คณะกรรมการ

สุขภาพแหAงชาติ (มติทีป่ระชุมคณะกรรมการสุขภาพแหAงชาติ ครั้งที่ 4/ 2551) จึงมีข<อเสนอในการแก<ไข

ปLญหาการจัดเกบ็ภาษีโดยให<โรงงานและภาคธุรกิจที่ดำเนินการอยูAในพื้นที่ต<องเสียภาษีที่เกี่ยวข<องในพื้นที่

ดำเนินการผลิต  

 ตลอดจนขอเสนอให<มกีารทบทวนการให<สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับโรงงานใหมAในพื้นที่ที่มี

อุตสาหกรรมเปKนจำนวนมากเน่ืองจากในปLจจุบันในบางพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเปKนจำนวนมาก เชAน 

จังหวัดระยอง  

 รวมถึงข<อเสนอให<ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนทางสังคมจะต<องมีการเป©ด

โอกาสให<ประชาชนในพื้นที่เข<ามามสีAวนรAวมในการจัดสรรงบประมาณ ระดมทุนและทรัพยากรเพือ่การ

ฟn¦นฟูสังคมรAวมกัน (เดชรัต สุขกำเนิด ศุภกิจ นันทะวรการ และคณะ, หน<า 25, 2550) 

  มาตรการทางการคลงัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล7อม 

 ภายหลังจากทีป่Lญหามลพิษและการเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล<อมภายใน

มาบตาพุดมีแนวโน<มเพิ่มข้ึนสAงผลภาครัฐหันให<ความสนใจและหันมารAวมกันแก<ไขปLญหาสิ่งแวดล<อมมกีาร

นำมาตรการและเครื่องมือตAาง ๆ มาใช<รAวมกันเพื่อแก<ไขปLญหาดังกลAาว ซึ่งมาตรการทางเศรษฐศาสตรFเปKน

เครื่องมือประเภทหน่ึงที่นำมาใช<เสรมิในการจัดการสิ่งแวดล<อม โดยมีจุดมุAงหมายเพือ่ให<สิ่งแวดล<อมเปKน

ต<นทุนที่ถูกรวมไว<กับต<นทุนการผลิต ทำให<ผู<ผลิตหรือผู<ประกอบการเลอืกผลิตสินค<าหรือดำเนินกจิการที่มี

ผลกระทบตAอสิ่งแวดล<อมน<อยทีสุ่ด หนAวยงานภาครัฐโดย คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผล

การดำเนินงานตามข<อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแหAงชาติวAาด<วยการแก<ไขปLญหาผลกระทบทาง

อุตสาหกรรมในพื้นทีม่าบตาพุด คณะกรรมการสุขภาพแหAงชาติ และสํานักงานเศรษฐกจิการคลัง ในสงักัด
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กระทรวงการคลงัได<มีการเสนอให<ให<ให<การนำมาตรการทางภาษีสิ่งแวดล<อมมาใช< นำมาสูAการเสนอรAาง

พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพือ่สิ่งแวดล<อม พ.ศ.....  

 ในการจัดทำกฎหมายวAาด<วยภาษีสิ่งแวดล<อมน้ัน ได<วางให<มกีารรAางกฎหมายข้ึนเปKน 2 ระดับ 

คือ 

 1. ระดับพระราชบญัญัติ เปKนกฎหมายแมAบทที่กำหนดกรอบการใช<ภาษีสิ่งแวดล<อม 

 2. ระดับพระราชกฤษฎีกาเปKนกฎหมายระดับรอง ซึ่งเสนอโดยแตAละกระทรวงที่รบัผิดชอบ 

เพื่อใช<สำหรบัควบคุมมลพิษแตAละประเภท  

 ทั้งน้ี การกำหนดอัตราภาษีจะกำหนดภายใต<กฎกระทรวง สAวนประกาศกระทรวงจะเปKน

ตัวกำหนดประเภท ชนิดและขนาดโรงงาน และแหลAงกำเนิดมลพิษอื่น ๆ ที่มหีน<าทีเ่สียภาษีสิง่แวดล<อม 

(ยุวดี คาดการณFไกล, 2553, หน<า 11) 

 โดยรAางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล<อม พ.ศ. …….. ได<รับการเสนอให<

คณะรัฐมนตรพีิจารณาลAาสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให<

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการAวมกับหนAวยงานทีเ่กี่ยวข<องตรวจสอบอีกครัง้กAอนเสนอรัฐสภาตAอไป 

อีกทั้งหนAวยงานทีเ่กี่ยวข<องได<มีการดําเนินการรAางอนุบญัญัติกฎหมายภายใต<รAาง พระราชบญัญัติ น้ีได<แกA 

 รAาง พระราชกฤษฎีกาภาษีมลพิษทางน้ำ 

 รAาง พระราชกฤษฎีกาภาษีมลพิษทางอากาศ 

 รAาง พระราชกฤษฎีกาสAงเสริมการจัดการของเสียอันตราย 

 รAาง พระราชกฤษฎีกาภาษีคารFบอนไดออกไซนFจากรถยนตF 

 รAาง พระราชกฤษฎีกาภาษีนักทAองเที่ยว 

 โดยให<กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ดําเนินการยกรAาง พระราชกฤษฎีกาภาษีมลพิษทางน้ำ 

และ พระราชกฤษฎีกาภาษีมลพิษทางอากาศ 

 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ดําเนินการยกรAาง พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑF วิธีการ 

เงื่อนไขและการจัดการเงินรายได<จากคAาธรรมเนียมผลิตภัณฑFพ.ศ. .... แล<วเสรจ็เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2554 ซึ่งปรับปรงุมาจากรAางพระราชบญัญัติสAงเสรมิการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑFใช<แล<วสAวน

รAาง พระราชกฤษฎีกาภาษีคารFบอนไดออกไซดFจากยานยนตFและ พระราชกฤษฎีกาภาษีนักทAองเที่ยว ใน

ปLจจุบันยังไมAมีความก<าวหน<าในการดําเนินงาน 

 นอกจากน้ีกรมควบคุมมลพิษ ยังได<มีการยกรAาง พระราชบัญญัติวAาด<วยการสAงเสริมการลดและ

นํากากของเสียมาใช<ประโยชนFพ.ศ. ...... ฉบับลAาสุด ใน ปu พ.ศ. 2552 อีกด<วย 
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 ซึ่งประโยชนFของรAางพระราชบัญญัติมาตรการการคลงัเพื่อสิง่แวดล<อม พ.ศ…….. ทีเ่ห็นได<

ชัดเจน คือ การสร<างแรงจงูใจให<ผู<ประกอบการและผู<บรโิภคให<ความสําคัญกบัการผลิตและการบริโภค

สินค<าที่กAอให<เกิดมลพิษตAอสิงแวดล<อมซึง่จะลดผลกระทบตAอสิ่งแวดล<อมและสร<างให<องคFการปกครองสAวน

ท<องถ่ินมรีายได<เพื่อนําไปใช<ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล<อมภายในท<องถ่ินที่มโีรงงาน 

อุตสาหกรรมต้ังอยูA 

 สAวนรAางพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑF วิธีการ เงื่อนไขและการจัดการเงินรายได<จาก

คAาธรรมเนียมผลิตภัณฑF พ.ศ. .... จะมีผลกระทบโดยตรงตAอผู<ผลิตในกลุAมผลิตภัณฑFไฟฟªาและ

อิเลก็ทรอนิกสFยางรถยนตFบรรจุภัณฑF สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวF ปุ³ย เคมีภัณฑF วัตถุอันตรายตามกฎหมาย

วAาด<วยวัตถุอันตราย โดยผลิตภัณฑFที่จะมกีารจัดเกบ็คAาธรรมเนียมผลิตภัณฑFในระยะแรก ได<แกA กลุAม

ผลิตภัณฑFเครื่องใช<ไฟฟªาและอิเล็กทรอนิกสFซึ่งรวมถึงหลอดไฟและแบตเตอรี่แห<งซึ่งมปีLญหาการจัดการ

อยAางไมAถูกต<องในปLจจุบันภาษีมลพิษที่จัดเกบ็ได<หลงัหกัคAาใช<จAายให<หนAวยงานทีร่ับผิดชอบแล<ว สAวนที่

เหลือให<นำสAงเข<ากองทุนภาษีและคAาธรรมเนียมสิ่งแวดล<อม 

  โดยรAางพระราชบญัญัติมาตรการการคลังเพื่อสิง่แวดล<อมมสีาระสำคัญหลัก 3 ประการ อัน

ได<แกA 

 1. กำหนดให<นำมาตรการการคลงัมาใช<เปKนมาตรการเสริมในการจัดการสิ่งแวดล<อมเพื่อสร<าง

แรงจงูใจให<ผู<กAอมลพิษลดการกAอมลพิษ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคไปในทางที่

กAอมลพิษน<อยลง 

 2. กำหนดให<หนAวยงานของรัฐใช<มาตรการการคลัง เชAน ภาษี และคAาธรรมเนียมเพือ่ให<ผู<กAอ

มลพิษต<องรบัผิดชอบคAาใช<จAายในการจัดการ 

 3. จัดต้ังกองทุนเพือ่นำเงินที่ได<จากการจัดเกบ็เข<ากองทุน เพื่อนำไปใช<ในวัตถุประสงคFในการ

รักษาสิง่แวดล<อมโดยเฉพาะ 

 สำหรับเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรFในรAางพระราชบัญญัติฉบบัน้ีมีหลายมาตรการด<วยกัน 

สามารถแบAงได<เปKน 3 กลุAม ได<แกA กลุAมการเรียกเก็บเงิน กลุAมการซือ้-ขายสิทธิ และกลุAมสร<างแรงจูงใจ

สนับสนุน 

 กลุAมการเรียกเก็บเงิน ได<แกA 

 ภาษีสิ่งแวดล<อม คือภาษีที่เกบ็จากกิจการทีก่Aอให<เกิดความเสียหายตAอสิ่งแวดล<อม เชAน โรงงาน

อุตสาหกรรมกจ็ะต<องจAายภาษีมลพิษ หรือกจิการทAองเที่ยวก็จะเก็บภาษีการอนุรักษFทรัพยากรจาก

นักทAองเที่ยว 
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  คAาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ คือภาษีที่เก็บตามปรมิาณสารพิษที่ออกมาจากแหลAงกำเนิด 

เชAน การบำบัดน้ำเสีย คAากำจัดขยะมูลฝอย 

  ภาษีผลิตภัณฑF และระบบรับซื้อคืน เปKนการเก็บคAาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑF บางชนิด เชAน 

แบตเตอรี่ ตู<เย็น เครื่องปรบัอากาศ คอมพิวเตอรF ยางรถยนตF และอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสF ซึ่งเมื่อใช<แล<วจะ

กลายขยะอันตราย จะต<องนำไปกำจัดอยAางถูกวิธี 

  การวางเงินประกันความเสี่ยงหรอืความเสียหายตAอสิ่งแวดล<อม คือการให<กิจการทีเ่สี่ยงตAอ

ผลกระทบขนาดใหญA เชAน เหมืองแรA ถือพันธบัตรรัฐบาลโดยได<รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด แตAมีเงื่อนไข

การหกัเงินต<นหรอืดอกเบี้ย หากกิจการน้ันทำให<เกิดความเสยีหายตAอสิง่แวดล<อม 

 กลุAมการซือ้-ขายสิทธิ คือการซื้อขายสิทธิการใช<ทรัพยากรธรรมชาติหรอืสทิธิการปลAอยมลพิษ 

คือ การให<สทิธิกับผู<ที่มีความจำเปKนต<องปลAอยมลพิษมากกวAาปริมาณที่ได<รับอนุญาต สามารถซื้อสิทธิการ

ปลAอยจากผู<อื่นที่ยังไมAได<ใช<สิทธิทั้งหมด 

 นอกจากน้ียังมีกลุAมสร<างแรงจูงใจสนับสนุน คือ การสAงเสริมกิจการที่ลดการกAอมลพิษหรือเปKน

ประโยชนFตAอสิ่งแวดล<อมด<วยวิธีการตAางๆ โดยการให<เงินอุดหนุน มาตรการสนับสนุน หรือสิทธิพเิศษอื่น ๆ 

(ยุวดี คาดการณFไกล, 2553, หน<า 11 - 12; สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและคณะอนุกรรมการฝาย

ข<อมูล, 2558)  

 โดยที่มีประเภทของมาตรการทางภาษี คAาธรรมเนียม และมาตรการทีส่ำคัญและผู<ที่เกี่ยวข<อง 

ดังตาราง 
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ตารางที่ 5 ประเภทของมาตรการทางภาษี คAาธรรมเนียม และมาตรการอื่น ๆ  

 

ประเภท ผู.ชําระ/ ผู.ท่ีเก่ียวข.อง 

ภาษีสิ่งแวดล<อม ผู<ครอบครองหรอืผู<กAอมลพษิ ผู<ครอบครองหรือผู<กAอมลพษิ 

คAาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ  ผู<ให<บริการบําบัดน้ำเสียหรอืกำจัดของเสียทีเ่กิด

จากการประกอบกิจกรรมของตน 

ภาษีผลิตภัณฑF ผู<ผลิต ผู<นำเข<า หรือผู<บริโภคผลิตภัณฑFหรือ

ช้ินสAวนของผลิตภัณฑFที่จะกAอให<เกิดของเสีย

อันตรายหรือของเสียอื่นๆ 

คAาธรรมเนียมผลิตภัณฑF 

การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหาย 

ตAอสิ่งแวดล<อม 

ผู<ประกอบกจิการ : แรA การบำบัดหรอืกำจัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมAใช<แล<วที่เปKนของเสียอันตราย 

การกำจัดมูลฝอยและการขุดดินและถมดิน 

การซื้อขายสิทธิการใช<ทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือสิทธิการปลAอยมลพิษ 

ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) 

 ที่มา : ชัยณรงคF เครือนวล และคณะ ,2559 

  

 ลักษณะการจัดเก็บภาษีสิง่แวดล<อมจากแหลAงกำเนิด ผู<ที่มีหน<าที่ที่ต<องเสียภาษี สามารถแบAง

ออกได<เปKน 2 กลุAม ใหญAได<แกA 

 กลุAมที่ 1 โรงงานจำพวกที่ 3 ตามประเภท ชนิด และขนาดทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คือ 

โรงงานที่กAอให<เกิดผลกระทบสิ่งแวดล<อมมากและการประกอบกิจการโรงงาน ต<องขออนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรมจงัหวัด  

 กลุAมที่ 2 โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานที่สามารถประกอบกิจการได<ทันทีโดยไมAต<องแจ<ง และ

โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานที่กAอให<เกิดผลกระทบสิง่แวดล<อมรองลงมาและการประกอบกจิการโรงงาน

ต<องแจ<งให<หนAวยงานผู<อนุญาตทราบกAอน เปKนกจิการที่อาจกAอให<เกิดอันตรายตAอสุขภาพตามกฎหมายวAา

ด<วยสาธารณสุข ตามประเภท ชนิด และขนาดที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม

กำหนด 

 การเรียกเก็บภาษีการปลAอยมลพิษตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ีจะ

ประกอบไปด<วยการเกบ็ภาษีใน 2 ลักษณะ คือ 
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 1. การเกบ็ภาษีแบบอัตราคงที่ สำหรบัโรงงานหรือแหลAงกำเนิดมลพิษขนาดกลางและขนาด

เล็ก  

 2. การเกบ็ภาษีแบบอัตราแปรผัน สำหรบัโรงงานหรือแหลAงกำเนิดมลพิษขนาดใหญA เน่ืองจาก

จำนวนโรงงานหรือแหลAงกำเนิดมลพิษขนาดกลางและขนาดเล็กมีเปKนจำนวนมาก เกินกวAาความสามารถ

ของหนAวยงานราชการในการตรวจสอบและควบคุมได<ในปLจจุบัน จงึยังไมAสามารถดำเนินการจัดเก็บแบบ

แปรผันได<ทั้งหมด อยAางไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อหนAวยงานภาครัฐมีความพร<อมมากข้ึนกส็ามารถขยายการ

จัดเกบ็แบบอัตราแปรผันให<ครอบคลมุโรงงานหรอืแหลAงกำเนิดมลพิษจำนวนมากข้ึนหรอืทุกขนาดได<

ทั้งหมด 

 โดยการจัดเกบ็จะต<องคำนึงถึงหลกัการ ได<แกA (สำนักงานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั, 

2553, หน<า 8) 

  1. ปริมาณมลพิษที่แหลAงกำเนิดมลพิษปลAอยสูAสิ่งแวดล<อม 

  2. ความเปKนอันตรายของมลพิษหรอืของเสียทีป่ลAอยออกสูAสิง่แวดล<อม 

  3. สภาพสิ่งแวดล<อม ปLญหามลพิษ และความสามารถในการรบัรองมลพิษในท<องที่ที่มี

แหลAงกำเนิดมลพิษน้ันต้ังอยูA 

  4. ผลทีเ่กิดข้ึนภายหลงัจากที่จัดเกบ็ภาษีในการสร<างแรงจูงใจให<ผู<กAอมลพิษลดการปลAอย

มลพษิและของเสีย และการคำนึงถึงรายได<ที่เพียงพอสำหรบัการจัดเก็บระบบภาษีที่เกิดข้ึนตาม

พระราชบัญญัติ 

  การปรับยุทธศาสตรPอุตสาหกรรมสู%ความเปRนมิตรกบัสิง่แวดล7อม 

หนAวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหรือกลุAมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จะต<องมีการปรบั 

แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการอยูAรAวมกับชุมชน ได<แกA การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให<

ความสำคัญกับสิ่งแวดล<อม การปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบประเมินผลกระทบด<านสิ่งแวดล<อมและ

สุขภาพของชุมชน  และการสร<างความรับผิดชอบตAอสังคม (ชัยณรงคF เครือนวน และคณะ, 2559) 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให<ความสำคัญกับสิ่งแวดล<อม 

 ความพยายามในการปรับยุทธศาสตรFการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให<โครงสร<าง

เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรมมีความสมดุลกับการพฒันาในมิติสังคมและสิง่แวดล<อม  โดยพยายามเสนอให<มี

การปรับเปลี่ยนการผลิตจากที่เปKนการใช<ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเปKนฐานการผลิตไปสูAการผลิตที่

เปKนการใช<วิทยาศาสตรFเทคโนโลยี องคFความรู< นวัตกรรม นอกจากจะมเีปªาประสงคFเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ

แล<วยังต<องการพฒันาสงัคมเพือ่ยกระดับชีวิตของประชาชนและลดผลกระทบที่มีตAอสิง่แวดล<อม  
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 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรFเกิดข้ึนภายหลังการเกิดปLญหาสิ่งแวดล<อมภายในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมภาครัฐได<พยายามนำเอาระบบจัดการสิง่แวดล<อมในระดับสากลเข<ามาใช< โดยการนิคม

อุตสาหกรรมได<มีความพยายามสAงเสริมให<นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่อยูAภายในการนิคมอุตสาหกรรม

เข<าสูAระบบมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่เปKนระบบมาตรฐานสากลด<านการจัดการสิง่แวดล<อม ดังจะเห็นได<

จากต้ังแตAปu พ.ศ. 2541 เปKนต<นมาจนถึงปLจจุบันหนAวยงานภายในการนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย

ได<รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 จำนวน  23 แหAง จากนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 46 แหAง 

และทAาเรืออุตสาหกรรม 1 แหAง และโรงงานอุตสาหกรรมที่ได<รับการรบัรองจำนวน 870 แหAงจากจำนวน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด (การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย, 2555 ก, หน<า 20) 

 ภายหลังจากน้ันใน ปu พ.ศ. 2552 การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.) และ

หนAวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข<องในการพัฒนาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมจึงได<มีการนำเสนอแนวทางการ

พัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งมีความหมายวAา เมืองที่มีการเจรญิเติบโต

โดยมีอุตสาหกรรมเปKนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกจิหลักพร<อมกันน้ันต<องให<ความสมดุลกบัการพัฒนาทางสังคม 

ความเจรญิของชุมชน ความเปKนอยูAของประชาชน โดยมีผลกระทบตAอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล<อมใน

ระดับต่ำ เปKนการพัฒนาอยAางย่ังยืน ด<วยความรAวมมือกันของผู<มสีAวนได<สAวนเสียทุกฝiาย ทั้งภาครัฐ 

ผู<ประกอบการ องคFกรปกครองสAวนท<องถ่ิน ภาคประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการ 

 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเปKนชุดความรู<ที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิด “นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม” 

(Industrial Ecology)  โดยมเีปªาประสงคFสำคัญให<ผู<ประกอบการรAวมกลุAมหรือสร<างเครือขAายเพื่อดูแล

ผลกระทบทางด<านสิง่แวดล<อมหรอืการยกระดับการดำเนินงานด<านสิ่งแวดล<อม การสร<างมูลคAาเพิ่มให<กับ

ของเสียที่เกิดข้ึนและการเพิม่ประสิทธิภาพการใช<ทรัพยากรและพลงังานอยAางมปีระสิทธิภาพตามหลักการ 

3R (Reduce, Reuse, Recycle)  และสร<างสมดุลทางด<านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล<อม รวมทั้งการ

ลดมลพิษให<เปKนศูนยF (Zero Emission) และการเพิม่ประสทิธิภาพในการใช<วัสดุและพลังงานอยAางคุ<มคAา 

(วิฑูรยF ลิมะโชคดี, 2554) 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำแนกตามพื้นทีส่ามารถแบAงได<เปKน 4 ระดับ คือ 

 1. ระดับปLจเจกบุคคล (Eco Factory หรอื Factory Level) 

 2. ระดับกลุAมอุตสาหกรรม/ นิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Group หรือ Eco Industrial 

Level) 

 3. ระดับเมือง (Eco Town Level) 

 4. ระดับเมืองใหญAหรือนคร (Eco City) หรอืกลุAมเครือขAายเมืองใหญA 
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 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยได<รบัความสนใจอยAางกว<างขวาง โดยมี

บทเรียนผลกระทบทางตAอปLญหาสิ่งแวดล<อมจากการพฒันานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ทำให<ภาคอุตสาหกรรมหันมาให<ความสำคัญกับการประกอบกิจการที่สอดคล<องหรือสAงผลกระทบตAอ

สิ่งแวดล<อมและสงัคมน<อยทีสุ่ด ในสAวนของการดำเนินการของภาครัฐได<มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบรAวมกับมติคณะกรรมการรAวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก<ไขปLญหาทาง

เศรษฐกจิให<ครอบคลมุมิติการพฒันาอุตสาหกรรม สิ่งแวดล<อมและชุมชน โดยประกอบด<วยหลาย

หนAวยงานที่เกี่ยวข<อง ได<แกA สำนักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหAงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กรม

โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นที่และการเหมืองแรA 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแหAงชาติ และสภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย 

 และในปu 2553 การนิคมอุตสาหกรรมได<ผลกัดันให<เกิดแผนพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(Eco – Industrial Estate & Networks) โดยจะผลักดันให<นิคมอุตสาหกรรมกลายเปKนเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศปuละ 3 แหAง ภายในระยะเวลา 10 ปu (พ.ศ. 2553 – 2562) วิสัยทัศนF (Vision) คือ “เปKนองคFกร

นำ ประสาน สร<างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภาพและความย่ังยืน ทางด<านเศรษฐกจิ สังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล<อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแขAงขันในระดับสากล” ซึ่งมุAงให<ทัง้ 42 นิคม

อุตสาหกรรมทั่วประเทศเปKนเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให<แล<วเสร็จภายใน 10 ปu (พ.ศ.2553 - 2562) 

โดยตัวแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบAงเปKน 2 ระยะคือ (การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย

, 2555, หน<า 49; การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย, 2556) 

 ระยะที่ 1 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนFนำรAองนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 15 แหAง ใน

ปu พ.ศ. 2553 – 2557  

 ในระยะที่ 1 การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนำรAอง ปu พ.ศ. 2553 - 2557 มีแผน

ดำเนินการ คือ 

  1. จัดทำข<อกำหนดคุณลกัษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  2. จัดทำแผนแมAบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่นิคม 

อุตสาหกรรมนำรAอง 15 แหAง ปuละ 3 นิคมอุตสาหกรรม 

  3. นิคมอุตสาหกรรม นำรAอง 15 แหAงเข<าสูAระบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมโดยมกีาร 

เริ่มดำเนินงานตามแผนแมAบทยุทธศาสตรFในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  4. นิคมอุตสาหกรรม นำรAอง 3 แหAง ดำเนินงานตามแผนแมAบทฯ แล<วเสรจ็ 
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 ระยะที่ 2 การขยายและตAอยอดพื้นที่ในการพฒันา ปu พ.ศ. 2558 – 2562 ทั้งน้ีจะมีการพัฒนา

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปKนแหAงแรก ภายใต<เปªาประสงคFของนโยบายการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) อันได<แกA 

  1. มุAงมั่นผลักดันให<เกิดการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล<องกับแนวนโยบาย

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ โดยการมสีAวนรAวมของทุกภาคสAวน และสร<างความเช่ือมโยงใน

การเปKนเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวนโยบายของรัฐ 

  2. เปKนองคFกรนำในการประสานกบัหนAวยงานที่เกี่ยวข<องให<เข<ามามีสAวนรAวมในการพฒันา

เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  3. สAงเสรมิปLจจัยแวดล<อมเพือ่เอือ้ให<เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  4. รณรงคFและสAงเสริมการให<ความรู<ความตระหนักแกAผู<ทีเ่กีย่วข<อง ให<สามารถบรรลสุูAความ

เปKนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  5. เสรมิสร<างวัฒนธรรมองคFกรให<มุAงเน<นการพฒันาตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(ศูนยFเผยแพรAพฒันาและบรหิารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรม, 2556) 

 ในสAวนของเกณฑFการพฒันาอุตสาหกรรมสูAการเปKนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในชAวงแรกได<มี

การกำหนดเกณฑFมาตรฐาน 5 มิติ 24 ด<าน ภายหลังการทบทวนและปรับปรงุ ในปu พ.ศ. 2553-2554 จึง

ได<มีการปรับลดลงเปKน 5 มิติ 22 ด<าน ประกอบด<วย (การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย, 2556) 

 หน่ึงมาตรฐานมิติกายภาพ มีเปªาหมายเพือ่พัฒนาพื้นที่ สิ่งปลกูสร<างระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการในนิคมฯ ให<มีความเปKนมิตรกับสิ่งแวดล<อม มคีวามเพียงพอ มปีระสิทธิภาพและปลอดภัย  

ประกอบด<วย ไปด<วย 3 ด<าน ได<แกA  

  1. การวางผังที่ต้ัง และการจัดพื้นทีนิ่คมอุตสาหกรรม  

  2.ระบบสาธารณปโภคและสาธรณูปการ  

  3. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ  

 สองมาตรฐานมิติเศรษฐกจิ มีเปªาหมายเพื่อสร<างปLจจัยที่เอือ้ตAอการเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิ

ท<องถ่ินและจังหวัด ประกอบด<วย ไปด<วย 3 ด<าน ได<แกA   

  4. เศรษฐกิจของท<องถ่ิน 

  5. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม  

  6. เศรษฐกิจของชุมชน  
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 สามมาตรฐานมิติสิ่งแวดล<อม มีเปªาหมายเพื่อการใช<ทรพัยากรและพลงังานอยAางมี

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการกAอเกิดของเสีย ผลติภัณฑFที่เปKนมิตรกบัสิง่แวดล<อม 

ประกอบด<วย 9 ด<าน ได<แกA  

  7.การบริหารจัดการทรัพยากร  

  8. การบรหิารจัดการพลงังาน 9.ระบบการผลิตและผลิตภัณฑF  

  10. มลภาวะทางน้ำ  

  11. มลภาวะทางอากาศ  

  12. กากของเสีย  

  13. มลภาวะทางเสียงกลิ่น ฝุiน ควัน เหตุเดือดร<อนรำคาญ  

  14.ความปลอดภัยและสุขภาพ 15.การพึง่พาเกือ้กูลซึ่งกนัและกนัของอุตสาหกรรม 

 สี่มาตรฐานมิติสงัคม มีเปªาหมายเพื่อความสุขของคนในองคFกรและชุมชนซึ่งมุAงเน<นคุณภาพชีวิต

และสงัคมที่ดี ประกอบด<วย 2 ด<าน ได<แกA  

  16. คุณภาพชีวิตและสงัคมของพนักงาน   

  17. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ 

 ห<ามาตรฐานมิติการบรหิารจัดการ มีเปªาหมายเพื่อการบริหารจัดการบนหลกัการมีสAวนรAวม

และหลักธรรมมาภิบาลเพื่อ ประโยชนFสขุของทุกภาคสAวน ประกอบด<วย  

  18. การบรหิารจัดการพื้นที่ทีอ่ยAางมสีAวนรAวม  

  19. การยกระดับ การกำกับดูแลโรงงาน  

  20. การสAงเสริมให<โรงงานเข<าสูAระบบการบรหิารจัดการระดับสากลและระดับประเทศ  

  21. การรณรงคFสAงเสริมให<โรงงานประยุกตFใช<นวัตกรรม/ เครื่องมอืการจัดการ ระบบการ

จัดการใหมA ๆ  

  22. ข<อมูลขAาวสารและการรายงาน 
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รูปภาพที่ 1 คุณลกัษณะมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเปKนเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด<าน 

 
 ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.), 2555, หน<า 9 อ<างใน ชัยณรงคF  

เครือนวล และคณะ, 2559 

 

 ในระดับโรงงานที่เข<ามาอยูAในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต<องได<เกณฑFช้ีวัดระดับโรงงาน  

(Green Industry: GI) ม ี5 ระดับ โดยในแตAละข้ันจะได<รบัการรับรองตรา สญัลกัษณF GI Mark (Green 

Industry Mark) อันเปKนสิง่ยืนยันถึงความมุAงมั่นสูAการเปKนอตุสาหกรรมสเีขียว ประกอบด<วย 

 ระดับที่ 1 ความมุAงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุAงมั่นทีจ่ะลดผลกระทบตAอ

สิ่งแวดล<อม และมกีารสื่อสารภายในองคFกรให<ทราบโดยทั่วกัน 

 ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสเีขียว (Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตAอ

สิ่งแวดล<อมได<สำเร็จตามความมุAงมั่นที่ต้ังไว< 

 ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิง่แวดล<อมอยAางเปKนระบบ มี

การติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพือ่การพัฒนาอยAางตAอเน่ือง รวมถึงการได<รบัรางวัลด<านสิ่งแวดล<อม

ที่เปKนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด<านสิ่งแวดล<อมตAางๆ อาทิ ระบบมาตรฐานการจัดการด<าน

สิ่งแวดล<อม  มาตรฐาน ISO 14000 
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 ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสเีขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองคFกรให<ความรAวมมือ รAวม

ใจดำเนินงานอยAางเปKนมิตรกับสิ่งแวดล<อม ในทุกด<านของการประกอบกจิการ จนกลายเปKนสAวนหน่ึงของ

วัฒนธรรมองคFกร 

 ระดับที่ 5 เครอืขAายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือขAายตลอดหAวงโซA

อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให<คูAค<าและพันธมิตรเข<าสูAกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสเีขียวด<วย 

 การบรรลุภาพรวมจึงต<องให<โรงงานแตAละแหAงได<เกณฑFมาตรฐานที่กำหนดไว<ด<วย 

ซึ่งมีความพยายามในการยกระดับเปKนเมืองอุตสาหกรรมในทุกระดับโดยรAวมมือกบัภาคสAวนตAาง ๆ ทั้งทาง

ภาคเอกชน และหนAวยงานของรัฐทัง้สAวนกลางและสAวนภูมิภาค 

 ระดับโรงงาน จะเข<าสูAการเปKนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ GI 1 – GI 5 

ตามเกณฑFของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ระดับนิคมอุตสาหกรรม จะพัฒนาเชิงพื้นที่ด<วยความรAวมมือกับเครือขAายทั้งโรงงาน ชุมชน 

และหนAวยงานสAวนท<องถ่ินเปKน “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครอืขAาย” หรอื “เมอืงอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ” (Eco Industrial Estate & Networks) โดยได<ต้ังเกณฑFการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนF 

เปKน 3 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 “Eco Champion” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่สAงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศให<สามารถอยูAรAวมกบัชุมชนได<บนฐานของหลกัธรรมภิบาลสิง่แวดล<อม โดยนิคมอุตสาหกรรม

จะต<องนำข<อกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑFช้ีวัตการเปKนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 

ด<าน เปKนกรอบมาตรฐานในการเปรียบเทียบ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนแมAบทสูAการเปKนนิคม

อุตสาหกรรมเมืองนิเวศ 

 ระดับที่ 2 “Eco – Excellency” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ “พฒันาและ

ยกระดับ” คณะภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล<อมโดยนิคมจะต<องผAานการประเมินตัวช้ีวัด“Eco 

Champion” ทกุด<าน และ ในข้ัน“Eco – Excellency” จะต<องมีการเพิ่มเติมอีกอยAางน<อย 5 เกณฑF

ตัวช้ีวัดซึ่ง 5 ตัวตัวช้ีวัดต<องมาจากมิติสิ่งแวดล<อม 3 เกณฑFตัวช้ีวัดและเลือกจากมิติอื่น ๆ อีก 2 เกณฑF

ตัวช้ีวัด 

 ระดับที่ 3 “Eco - World  Class” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถเปKน “ผู<นำในการเปKน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเปKนที่พึง่ของชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล<อม ซึ่ง

นิคมดังกลAาวจะต<องผAานการประเมินระดับ “Eco – Excellency” และผAานการประเมินตัวช้ีวัดข้ัน“Eco 

- World  Class” อยAางน<อยอีก 1 เกณฑFตัวช้ีวัด (การนิคมอตุสาหกรรมแหAงประเทศไทย, 2555, หน<า 49 

– 51) 
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 ระดับท<องถ่ิน เทศบาล องคFการบริหารสAวนตำบล องคFการบริหารสAวนจงัหวัด ที่มีนิคม

อุตสาหกรรมต้ังอยูA ซึง่จะมีการพัฒนาในด<านตAาง ๆ ของท<องถ่ินควบคูAกันไปกับภาคอุตสาหกรรม ซึง่เปKน

หลักในกำรสร<างความเจริญทางเศรษฐกิจของท<องถ่ินน้ัน ๆ สูAการเปKน“เมอืงนAาอยูA คูAอุตสาหกรรม” (Eco 

Industrial Town) 

 ระดับจังหวัด จะต<องพฒันาในทุกภาคสAวนให<เข<าสูAความย่ังยืน ได<แกA เกษตรย่ังยืน ประมงย่ังยืน

ทAองเที่ยวย่ังยืน และอุตสาหกรรมย่ังยืน เปKนต<น เพื่อเปKน “เมืองนAาอยูA เมืองย่ังยืน” (Eco City)เปKนเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการเริม่ดำเนินงานตามแผนแมAบทของนิคมฯ เชิงนิเวศ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 ( ปu พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นนโยบาย

การสร<างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยAางเปKนมิตรกบัสิง่แวดล<อม เสนอให<มี การสAงเสริม

การผลิต การลงทุน และการสร<างงานสเีขียว   

 ยุทธศาสตรFกระทรวงอุตสาหกรรม (ปu พ.ศ. 2559-2564) ในประเด็นยุทธศาสตรFที่ 3 การ

สAงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให<เปKนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล<อม ข<อที่ 1 สAงเสรมิสถานประกอบการ

ให<มีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว  

 ยุทธศาสตรFการนิคมอุตสาหกรรม (ปu พ.ศ. 2558-2560)  ในประเด็นยุทธศาสตรFที่ 2 การสร<าง

สมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยูAรAวมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และ

สิ่งแวดล<อม  เสนอให<นิคมอุตสาหกรรมที่เป©ดดำเนินงานแล<วทั้งหมดจะเข<าสูAการเปKนเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศโดยมีการจัดทำแผนแมAบท และเริ่มดำเนินงานตามแผนแมAบทภายในปu พ.ศ. 2562 (วีระพงศF ไชย

เพิ่ม, 2559) 

 และในปu พ.ศ. 2558 การนิคมอุตสาหกรรมจึงได<การเสนอแผนพัฒนาในระยะที ่2 : การขยาย

และตAอยอดพื้นที่ในการพฒันา ปu พ.ศ. 2558 – 2562 นิคมอุตสาหกรรมทีม่ีการเป©ดดำเนินงานทัง้หมดเข<า

สูAระบบการแผนแมAบทของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการปรับกรอบคุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศเปKน 5 มิติ 20 ด<าน ดังน้ี (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

 มิติกายภาพ จะต<องมีทำเลที่ต้ังสอดคล<องกบัผงัเมืองและมีการวางแผนการใช<ประโยชนFพืน้ที่

กลมกลืนกบัสิง่แวดล<อมประกอบด<วย 2 ด<าน ได<แกA  

  1. การวางผังที่ต้ังและการจัดพื้นที ่: หน่ึงที่ต้ังของอุตสาหกรรมเหมาะสมกับสภาแวดล<อม

และการพัฒนาของเมอืง สองการใช<ประโยชนFพื้นที่มีประสิทธิภาพและเปKนมิตรกบัสิง่แวดล<อม 

  2. การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ : อาคารและบรเิวณโดยรอบประหยัดพลังงาน

และเปKนมิตรกับสิ่งแวดล<อม 
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 มิติเศรษฐกจิ มีความคุ<มคAาในการผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท<องถ่ิน ผู<

ประกอบกจิการและชุมชนอยAางมั่นคง ประกอบด<วย 4 ด<าน ได<แกA  

  หน่ึง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม: ภาคการผลิตและบรกิารมคีวามคุ<มคAาและเจริญเติบโต 

  สอง เศรษฐกิจของท<องถ่ิน: เศรษฐกจิท<องถ่ินมีการเจรญิเติบโตอยAางมั่งคง  

  สาม การตลาด: ผู<ประกอบการผลิตสินค<าที่เปKนมิตรกับสิ่งแวดล<อมเปKนที่ต<องการของตลาด 

  สี่ การขนสAง: ผู<ประกอบการมกีารบรหิารจัดการโลจิตติกสFทีม่ีประสิทธิภาพและเปKนมิตรกับ

สิ่งแวดล<อม (Green Logistics) 

 มิติสิ่งแวดล<อม มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล<อมที่ดี ลดและปªองกันมลพิษ ใช<ทรัพยากรและ

พลังงานอยAางคุ<มค<า ประกอบด<วย 9 ด<าน ได<แกA   

  หน่ึง การจัดการคุณภาพน้ำ: 1. มีน้ำใช<เพียงพอ 2. การปลAอยน้ำเสียเปKนศูนยF (Zero 

Discharge)  3. คุณภาพน้ำทิ้งไมAสAงผลกระทบตAอชุมชน 

  สอง การจัดการคุณภาพอากาศ: 1. คุณภาพอากาศไมAสAงผลกระบทตAอสิ่งแวดล<อมและ

ชุมชน 2. อัตราสAวนการปลดปลAอยคารFบอนตAอผลิตภัณฑFลดลง   

  สาม การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช<: ของเสียเปKนศูนยF (Zero Waste)   

  สี่ การจัดการพลังงาน : 1. การใช<พลังงานในพื้นที่มปีระสทิธิภาพ 2. สAงเสริมการใช<พลงังาน

ทางเลือก  

  ห<า การจัดการเสียง: ผู<ประกอบการมีการผลิตทีเ่ปKนมิตรกบัสิ่งแวดล<อม  

  หก กระบวนการผลิต: ผู<ประกอบการมีการผลิตทีเ่ปKนมิตรกบัสิ่งแวดล<อม  

  เจ็ด ประสทิธิภาพเชิงนิเวศ: ประสทิธิภาพเชิงนิเวศของอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนอยAางตAอเน่ือง  

  แปด การจัดการด<านความปลอดภัยและสุขภาพ: 1. อุตสาหกรรมมีความปลอดภัยไมAสAงผล

กระทบตAอสุขภาพพนักงานและชุมชน 2. อุบัติเหตุร<ายแรงเปKนศูนยF  

  เก<า การเฝªาระวังคุณภาพสิ่งแวดล<อม: มรีะบบการเฝªาระวังคุณภาพสิ่งแวดล<อมอยAางมสีAวน

รAวม 

 มิติสังคม พนักงานในพื้นที่และชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิต และสังคมนAาอยูA ประกอบด<วย 2 

ด<าน ได<แกA   

  หน่ึง คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน: พนักงานในพื้นทีม่ีศักยภาพคุณภาพชีวิตและ

สังคมที่ดี  

  สอง คุณภาพชีวิตและสังคมของคนในท<องถ่ินโดยรอบ: ชุมชนมีศักยภาพและนAาอยูA 

 มิติการบรหิารจัดการ การบริหารจัดการในพืน้ที่อยAางเปKนระบบ โดยการมี สAวนรAวมของผู<ม ี
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สAวนได<สAวนเสียและมกีารพฒันาอยAางตAอเน่ือง ประกอบด<วย 3 ด<าน ได<แกA  

  หน่ึง การบรหิารจัดการพื้นที่อยAางมสีAวนรAวม: การบรหิารจัดการในพื้นทีเ่ปKนไปอยAางมรีะบบ 

โดยการมสีAวนรAวมของผู<มสีAวนได<สAวนเสีย 

  สอง การพัฒนาและรกัษาระบบบรหิารระดับสากล: มีการใช<ระบบบริหารงานระดับสากล

อยAางตAอเน่ือง   

  สาม ข<อมูลขAาวสารและการรายงาน: มีข<อมูลขAาวสารที่ถูกต<องเหมาะสม เพือ่เผยแพรAภายใน

พื้นที่  

 ในกรณีของภาคตะวันออกมจีังหวัดที่เข<ารAวมดำเนินการ ระยอง และ ชลบรุี โดยเฉพาะที่ได<รับ

ผลกระทบจากปLญหาสิ่งแวดล<อมพื้นทีจ่ังหวัดระยอง ในกรณีของมาบตาพุดจังหวัดระยองได<การเสนอให<

มาบตาพุดให<เปKน Maptaphut Eco Industrial Town การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปKนมิตรและบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อมให<ย่ังยืน (การนิคมอุตสาหกรรม, 2558, หน<า 16) 

 โดยกระบวนการดำเนินการมสีถาบันสิ่งแวดล<อมอุตสาหกรรมผู<ดำเนินการโครงการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปKนหนAวยงานสนับสนุนโครงการ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปKนผู<สนับสนุน

งบประมาณ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

 ตAอมาสภาปฏิรปูแหAงชาติ (สปช.) ก็ได<เสนอแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปเพื่อการพฒันา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับประเทศ โดยเสนอใน 2 มาตรการหลักเพื่อให<การขับเคลื่อนมีเจ<าภาพ

หลักและการดำเนินงานที่เปKนรปูธรรมมาย่ิงข้ึน คือ (สภาปฏิรูปแหAงชาติ, 2558, หน<า 3)  

 1. ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย 

  1.1 ให<มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการบรหิารจัดการเมืองนิเวศแหAงชาติ” โดยมีหน<าที่ดังน้ี  

   1.1.1 กำหนดนโยบายเปªาหมายที่เกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ หลกัเกณฑF

การใช<ทีดิน การพฒันา และการดำเนินการผงัเมือง 

   1.1.2 ให<ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

   1.1.3 ให<ความเห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปuของโครงการขนาดใหญAที่มผีลกระทบ

ตAอความเปKนเมิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

   1.1.4 กำกับดูแลและเรAงรัดให<มกีารดำเนินการตามวัตถุประสงคFของเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 

   1.1.5 ผลักดันให<มีการนำโครงการการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปปฏิบัติ 

  1.2 ให<มีการจัดต้ัง “องคFกรเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 
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 2. ให<มีการปรบัปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบทีม่ีอยูAในปLจจุบันและตราข้ึนใหมA ให<เอือ้

ตAอการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเน<นให<ลดความซ้ำซ<อนและเพิ่มความสำคัญให<กบัวิสาหกิจ

ชุมชนในพื้นที่ 

  การปรับปรงุประสทิธิภาพระบบประเมินผลกระทบด7านสิ่งแวดล7อมและสุขภาพของชุมชน 

 ระบบประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมหมายถึง การประเมินผลกระทบจากโครงการพฒันาที่จะมี

ตAอสุขภาพหรอืความสมบูรณFของสิง่แวดล<อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทัง้ความเสี่ยงทีจ่ะมผีลตAอสภาพ

ความสมบรูณFของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนตAอธรรมชาติซึ่งในปLจจุบันประเทศไทยมี

ประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล<อม 4 ประเภท ได<แกA (เครือขAายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล<อม

ประเทศไทย, 2557, หน<า 3) 

 1. การประเมินสิ่งแวดล<อมระดับยุทธศาสตรF (Strategic Environmental Assessment: 

SEA) 

  การประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมระดับยุทธศาสตรF หรือ เอสอีเอ เปKนกระบวนการสร<าง

กระบวนการศึกษา การะประเมนิผลกระทบทางด<านสิง่แวดล<อม หรือ อีไอเอ (Environmental Impact 

Assessment: EIA) เพื่อเปKนการกำหนดทางเลือกการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล<อมอยAางมีหลักเกณฑF แบบ

แผน และสร<างความเข<าในในการประเมินผลกระทบทางด<านสิ่งแวดล<อมของ นโยบาย แผน แผนงาน 

โครงการ และการปฏิบัติการ ในระดับมหภาคพร<อมทั้งจัดทำจัดเตรียมเอกสารเพือ่ใช<ในการตัดสินใจรAวม

มักประชาชนผู<มสีAวนได<สAวนเสียในการเลือกวิธีการศึกษาที่เหมาะสม 

 กลAาวโดยสรุปเอสอีเอเปKนการสร<างขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล<อม (EIA Scoping) 

และตัวสนับสนุนตAาง ๆ เพื่อให<การศึกษา อีไอเอเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. รายงานผลกระทบสิง่แวดล<อมเบื้องต<น (Initial Environmental Examination: IEE) 

  การประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมเบือ้งต<น หรือ ไออีอี เปKนการตรวจสอบเบื้องต<นถึง

ผลกระทบตAอสิ่งแวดล<อมที่อาจเกิดข้ึนจากการโครงการซึ่งมกัใช<ข<อมูลเบื้องต<นที่มีอยูA โดย ไออีอีจะเปKน

การศึกษาเพื่อให<ทราบวAาจะต<องทำอีไอเอตAอไปหรือไมA 

 3. การวิเคราะหFผลกระทบสิง่แวดล<อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 

  การวิเคราะหFผลกระทบสิ่งแวดล<อม หรืออีไอเอ เปKนการใช<หลักวิชาการในการทำนายหรือ

คาดการณFผลกระทบสิ่งแวดล<อมทัง้ทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพฒันาที่จะมผีลตAอ

สิ่งแวดล<อมทั้งทางด<านทรัพยากรธรรมชาติ ทางด<านเศรษฐกิจ และด<านสังคม เพือ่จะได<หาทางปªองกัน

ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดข้ึนให<เกิดน<อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช<ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสAวน
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ใหญAไมAสามารถฟn¦นคืนกลับมาได<อยAางมปีระโยชนF มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ<มคAาที่สุด ซึง่ในปLจจบุันมี

จำนวน 35 ประเภทโครงการที่ต<องจัดทำรายงานการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล<อม 

 4. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact 

Assessment: EHIA) 

  EHIA คือ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมและสุขภาพทีอ่าจเกิดข้ึนจากการ

พัฒนาโครงการหรอืกิจการที่อาจเกิดผลกระทบร<ายร<องด<านสิ่งแวดล<อมและสุขภาพ โดยได<ขยายมิติทาง

สุขภาพออกไปให<กว<างข้ึนและสร<างความเช่ือมโยงระหวAางปLจจัยกำหนดสุขภาพกบัปLจจัยทางสิ่งแวดล<อม 

เศรษฐกจิ สังคม ระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ และเปKนกระบวนการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล<อมที่กำหนดให<มกีระบวนการมีสAวนรAวมและรับฟLงข<อกังวลจากประชาชนและผู<มสีAวนได<เสียไว<

อยAางชัดเจน และใช<ศึกษาข<อมลูเปKนแนวทางประกอบการตัดสินใจของนักบริหารพัฒนาโครงการ ซึ่ง

ประกอบไปด<วย 11 ประเภทโครงการ  

 ประสบการณFการปฏิรปูระบบการประเมลิผลกระทบทางสิง่แวดล<อมในอดีตและสภาพปLญหา

ในปLจจบุัน 

 การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม หรือ Environment Impact Assessment (EIA) ซึ่ง

เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทยในปu พ.ศ. 2527 ภายหลังจากน้ันจึงมกีารพฒันาอยAางตAอเน่ืองโดยในปu พ.ศ. 

2535 เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อพระราชบัญญัติสAงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล<อมแหAงชาติ พ.ศ. 

2535 ได<ถือกำเนิดข้ึน โดยกำหนดให<มกีารเปลี่ยนแปลงให<ใช<ระบบคณะกรรมการผู<ชำนาญการ (คชก.) 

แทนการพจิารณารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อมโดยสำนักงานนโยบายและแผน 

กระทรวงวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีสิ่งแวดล<อม ต้ังแตAน้ันกเ็ปKนต<นมาการเปลี่ยนแปลงสAวนใหญAเปKนเรื่อง

การปรับปรงุวิธีการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันกเ็ริม่มีการเรียกร<องจากภาคสAวนตAาง ๆ ของสังคมให<มกีาร 

“ยกเครือ่งระบบ EIA” 

 ซึ่งความพยายามในการปฏิรปูโครงสร<างของการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมครัง้ใหญA

เกิดข้ึนในชAวงปu พ.ศ. 2546 -2547 นายประพฒันF ปLญญาชาติรักษF รัฐมนตรีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล<อม (ทส.) แตAงต้ังคณะกรรมการปรบัปรุงระบบการวิเคราะหFผลกระทบสิ่งแวดล<อมโดยที่มี

รัฐมนตรกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล<อม ดำรงตำแหนAงเปKนประธาน และมีการแตAงต้ัง

คณะอนุกรรมการ 4 คณะ การดำเนินงานครั้งน้ันได<รบัความรAวมมือจากหนAวยงานภาครัฐ นักวิชาการ 

องคFกรพฒันาเอกชนอยAางกว<างขวาง แตAอยAางไรก็ดีการปฏิรปูและโครงสร<างระบบการประเมินผลกระทบ

ทางสิง่แวดล<อมต<องหยุดชะงักลงเมื่อมกีารปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล<อมคณะกรรมการและคณะทำงานจึงได<สAงมอบข<อเสนอการปฏิรปูระบบการประเมินผลกระทบ
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ทางสิง่แวดล<อม ซึง่ประกอบด<วยการศึกษาและข<อเสนอในประเด็นตAาง ๆ ให<แกAสำนักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล<อมพจิารณาและดำเนินการตAอ ได<แกA 

  1. กระบวนการในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม 

  2. การมีสAวนรAวมของประชาชน  

  3. ผู<มีสทิธิทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อม 

  4. ความสัมพันธFขององคFกรทีเ่กี่ยวข<องกบัระบบการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อม 

  5. การจัดต้ังองคFการมหาชนและกองด<านการวิเคราะหFผลกระทบสิง่แวดล<อม 

  6. การจัดต้ังกองทุนด<านการวิเคราะหFผลกระทบสิง่แวดล<อม  

  7. การกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่ต<องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ 

ทางสิง่แวดล<อม  

  8. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมแบบบูรณาการ 

 แนวคิดเรื่องการปฏิรปูระบบการปะรมินผลกระทบสิง่แวดล<อมเกิดผลเปKนรูปธรรมมากข้ึนเมื่อ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บญัญัติเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: 

HIA) ไว<ในมาตรา 67 วรรคสอง ในชAวงปu พ.ศ. 2552 – 2553 อันเน่ืองมาจากปLญหาเรื่องมาบตาพุดและ 

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง ทำให<มกีารจัดต้ังคณะกรรมการ 4 ฝiาย มนีายอานันทF 

ปLนยารชุน เปKนประธานนำไปสูAการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อมโดยมีการกำหนด

กติกา เรื่องการมีสAวนรAวมของประชาชน กำหนดประเภทโครงการที่อาจมผีลกระทบตAอชุมชนอยAาง 

รุนแรงซึ่งต<องมีการประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact 

Assessment: EHIA) และการแตAงต้ังคณะกรรมการองคFการอิสระด<านสิ่งแวดล<อมและสุขภาพ (กอสส.) 

ชุดเฉพาะกาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีทำให<ประเทศไทย มีรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล<อมและสุขภาพ 2 ประเภท คือ 1. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม (EIA) สำหรับโครงการ

ปกติ ซึ่งผนวกการวิเคราะหFผลกระทบด<านสุขภาพ และ 2. รายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม

และสุขภาพ (EHIA) สำหรบัโครงการที่อาจกAอให<เกิดผลกระทบรุนแรงตAอชุมชน  

 ในชAวงปu พ.ศ. 2551 - 2552 จึงได<มคีวามพยายามผลกัดันแนวคิดเรื่องการประเมินสิง่แวดล<อม

เชิงยุทธศาสตรF (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในระดับนโยบายแผนและพื้นทีเ่พื่อใช<

เปKนเครื่องมือในการวิเคราะหFทางเลอืกการพัฒนากAอนทีจ่ะมีการริเริ่มโครงการเพือ่ลดแรงกดดันทีม่ีตAอ

ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม โดยคณะกรรมการสิง่แวดล<อมแหAงชาติ (กก.วล.)ได<แตAงต้ัง

คณะอนุกรรมการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล<อมเชิงยุทธศาสตรFโดยมี สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม เปKนเลขานุการ มีการจดัทำแนวทางและศึกษากลไกตAางๆ ที่เกี่ยวข<อง 
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และมีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กำหนดให<มีการทำการประเมินสิง่แวดล<อมเชิงยุทธศาสตรFและ

ได<รับการบรรจุไว<ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และในฉบับที่ 11 พ.ศ. 

2555-2559 (ปาริชาติ ศิวะรักษF, 2558, หน<า  9-10) 

 และในปu พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรปูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล<อมซึ่งอยูAในสภา

ปฏิรูปแหAงชาติก็ได<เสนอวาระปฏิรูปที่ 25 ในประเด็นของการปฏิรปูระบบการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล<อม  

 ซึ่งในรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรปูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล<อมนำเสนอถึงสภาพ

ปLญหาของและระบบประเมินผลกระทบด<านสิ่งแวดล<อมและสุขภาพ โดยสามารถออกเปKน 3 ประเด็น

หลักด<วยกัน ได<แกA 

 1. ปLญหาระบบการบรหิารจัดการด<านสิง่แวดล<อมในระดับนโยบาย 

 การพัฒนาของประเทศในอดีตให<ความสำคัญกับมิติด<านเศรษฐกิจสAงผลให<เกิดปLญหาผลกระทบ

สิ่งแวดล<อมและตAอเน่ืองไปถึงปLญหาสังคมและสุขภาพตามมา และแม<วAาประเทศไทยได<ใช<เครื่องมือในการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล<อม ในการปªองกันปLญหาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการไว<ลAวงหน<าแตA

กลไกการประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมเปKนเครื่องมือในระดับโครงการแตAเน่ืองจากพื้นทีก่ารพฒันา

อุตสาหกรรมมกัมีปLญหาของหลายโครงการในพื้นทีเ่ดียวกนั ตลอดจนปLญหาในด<านการกำหนดนโยบาย

และแผนพฒันา เชAน แผนพัฒนายังไมAได<มีการบรูณาการด<านสิ่งแวดล<อมเข<ากบัการพิจารณาทางด<าน

เศรษฐกจิสAงผลตAอการดำเนินงานในระดับโครงการ เชAน ปLญหาความขัดแย<งในการกAอสร<างโรงไฟฟªากบั

ชุมชนเกี่ยวกับประเด็นที่ต้ังโครงการและแหลAงพลังงานที่เปKนเช้ือเพลิง ดังน้ันคณะกรรมการสิ่งแวดล<อม

แหAงชาติ ได<มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เห็นชอบกับแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดล<อมระดับยุทธศาสตรF โดยให<หนAวยงานภาครัฐนำไปใช<ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน

โครงการของหนAวยงานแตAอยAางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลAาวยังไมAได<เปKนข<อกำหนดทางกฎหมายการ

ดำเนินการจึงเปKนไปด<วยความสมัครใจจึงอาจไมAทันตAอปLญหาที่จะเกิดข้ึน 

 2. ปLญหาการจัดการระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล<อมระดับโครงการ (EIA) 

 ปLจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม (สผ.) ได<รบัรายงาน

การวิเคราะหFผลกระทบสิ่งแวดล<อม ปuละประมาณ 700 โครงการ หรือมากกวAา 2,000 ฉบับ นอกจากน้ียัง

พบปLญหา เชAน ปLญหาเรื่องคุณภาพรายงาน ปLญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาและข้ันตอนในระบบการประเมินผล

กระทบสิง่แวดล<อม ปLญหาความขัดแย<งจากการพัฒนาโครงการและเกี่ยวเน่ืองมาถึงการพจิารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อม ปLญหาด<านการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนด

และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล<อมจากโครงการซึ่งยังไมAมปีระสิทธิภาพเทAาที่ควร  
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 และข<อจำกัดในการดำเนินงานทั้งในด<านจำนวนบุคลากรที่ไมAเพียงพอกบังานทีต่<องรบัผิดชอบ

เพิ่มมากข้ึนเปKนผลจากการเพิ่มข้ึนของโครงการพฒันาและปLญหาทีเ่กิดข้ึนน้ันประกอบไปด<วยปLญหาทัง้ใน

ด<านการจัดทำรายงานที่รวมถึงปLญหาคุณภาพของผู<ชำนาญการและบริษัทที่ปรึกษา การพจิารณารายงาน

ฯ ของคณะกรรมการผู<ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหFผลกระทบสิง่แวดล<อม (คชก.) ซึง่มีภาระ

การพิจารณารายงานที่มปีรมิาณมากและในเวลาทีจ่ำกัด นอกจากน้ัน ยังมีข<อจำกัดในการเพิม่

ประสิทธิภาพของระบบการวิเคราะหFผลกระทบสิง่แวดล<อม จึงมีความจำเปKนต<องปรับปรงุระบบการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล<อมและโครงสร<างขององคFกรในปLจจุบันให<สามารถรองรบัได<กับความต<องการ

ได<อยAางเหมาะสม 

 3. ปLญหากระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล<อมตามมาตรการในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล<อม (Monitoring Evaluation and Auditing: ME&A)  

 กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล<อมประกอบด<วยข้ันตอนการดำเนินการตAางๆ

ตAอเน่ืองกนัอยAางเปKนระบบ ต้ังแตAข้ันกำหนดโครงการที่ต<องจัดทำรายงาน (Screening) ข้ันกำหนด

ขอบเขตการศึกษา (Scoping) ข้ันการจัดทารายงาน (Preparation) ข้ันการพจิารณารายงาน (Review) 

และข้ันการติดตามตรวจสอบ (Monitoring Evaluation and Auditing) ทัง้น้ีเปKนไปตามพระราชบญัญัติ

สAงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล<อมแหAงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได<กำหนดข้ันตอนภายหลังจากทีร่ายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล<อมผAานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู<ชำนาญการการดำเนินการโดยให<หนAวยงาน

อนุญาตนำมาตรการปªองกันและแก<ไขผลกระทบสิง่แวดล<อม และมาตรการติดตามตรวจสอบทีเ่สนอไว<ใน

รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมไปกำหนดเปKนเงือ่นไขในการสั่งอนุญาตหรือตAออายุใบอนุญาต

โดยถือวAาเปKนเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย  

  

 2.3 บทบาทของรัฐกับการพัฒนาด.านสังคมในชุมชน 

 บทบาทของรัฐกับการพฒันาอุตสาหกรรมด<านสงัคม คือ การสร<างความเข<มแข็งให<กบัภาค

ประชาสงัคมในพื้นที ่นอกจากการสร<างความเข็มเข็งให้กับองคFกรภาครัฐแล<ว ยังมีข<อเสนอในการพัฒนา

อุตสาหกรรมโดยการสร<างความเข<มแข็งให<กบัภาคประชาชนอีกด<วยซึ่งสามารถได<แบAงออกเปKน 2 ประเด็น 

ได<แกA (ชัยณรงคF เครือนวนและคณะ, 2559)   

 หน่ึง การสร<างความเข<มแข็งให<กับภาคประชาสงัคมผAานสมัชชาสุขภาพ 

  การสร<างความเข<มแข็งให<กบัภาคประชาสังคมผAานสมัชชาสขุภาพเปKนข<อเสนอของ

คณะกรรมการสุขภาพแหAงชาติซึง่เห็นวAารัฐควรมบีทบาทให<การสนับสนุนภาคประชาสงัคมในพื้นทีเ่พื่อ

ติดตามความเคลื่อนไหวทางนโยบายโดยใช<กระบวนการสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ซึง่สมัชชาสุขภาพ คือ 
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เครื่องมือพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทีเ่น<นการมสีAวนรAวมอันเกิดข้ึนมาอันเน่ืองมาจาก

พระราชบัญญัติสุขภาพแหAงชาติ พ.ศ. 2550 โดย สมัชชาสุขภาพแบAงออกเปKน 3 ประเภท คือ  

   1. สมัชชาสุขภาพแหAงชาติ  

   2. สมัชชาสุขภาพ เฉพาะพื้นที่ และ  

   3. สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

 โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแหAงชาติได<กำหนดให<มีการจัด สมัชชาสุขภาพแหAงชาติ เปKนประจำ

ทุกปu อยAางน<อยปuละ 1 ครั้ง และให<สนับสนุน การจัดสมัชชาสุขภาพ เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น ซึง่ สมัชชาสุขภาพให<ความสำคัญกับหลักการและคุณคAา 4 ประการ คือ (คณะกรรมการ

สุขภาพแหAงชาติ, 2558) 

  1. เปKนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสAวนรAวม (Participatory 

Healthy Public Policy Process)  

  2. เปKนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมสีAวนรAวม (Participatory Democracy 

Development) 

  3. เปKนการเสริมสร<างความเข<มแข็งของสงัคม (Social Empowerment) โดยอาศัยพลงั 3 

ภาค สAวนที่เช่ือมโยงกัน คือ พลงัทางปLญญา พลังทางสังคมและพลงัรฐั/การเมือง  

  4. เปKนกระบวนการเรียนรู<รAวมกันจากการปฏิบัติ (Interactive Learning Through 

Action)  

 โดยเสนอให<มีการสนับสนุนให<มกีารจัดประชุมสมัชชาเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาเฉพาะประเด็น

โดยเน<นที่คุณภาพของการจัดสมัชชาสุขภาพให<มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ประสบการณFกบัพื้นทีอ่ื่น เพื่อ

ติดตามความเคลื่อนไหวด<านนโยบายตAาง ๆ  ได<แกA การทำผงัเมือง เปKนควบคุมมลพิษ เพื่อจะให<ติดตาม

ความเคลื่อนไหว ซึ่งกระบวนการดังกลAาวจะเปKนการเป©ดโอกาสให<ชาวบ<านมีกระบวนการมสีAวนรAวม และ

เข<าถึงข<อมูล เสริมสร<างความรู< โดยรูปแบบอาจไมAเจาะจงแคAในการรAวมพูดคุยในการประชุมสัมมนาเทAาน้ัน

แตAควรมีการสนับสนุนให<รAวมลงมือปฏิบัติด<วย ซึ่งยุทธศาสตรFควรเน<นไปที่การสร<างความเข<มแข็งของ

ประชาชนเน<นการจัดไปในลักษณะทีป่ระเด็นมีความแหลมคม ชัดเจนในทิศทางและลงลึกในความรู<สึก 

(สมพร เพง็คำ, 2553, หน<า 42) 

 สอง การสร<างและพัฒนาศูนยFข<อมูลสิ่งแวดล<อมและสุขภาพของประชาชนเพื่อให<เปKนศูนยF

ข<อมูลสิ่งแวดล<อมที่เกี่ยวข<องในแงAของงานวิชาการและการเคลื่อนไหวภาคประชาชน เน่ืองจากในพื้นทีก่าร

พัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดระยองและพื้นที่มาบตาพุดมีหนAวยงานตAาง ๆ เข<ามาศึกษาวิจัย

เปKนจำนวนมากซึ่งในปLจจุบันข<อมูลกระจัดกระจายอยูAที่หนAวยงานที่เข<ามาวิจัย การจัดต้ังศูนยFข<อมูลจะชAวย
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ในการรวบรวมข<อมลูและงานวิชาการตAางและมหีน<าที่ในการชAวยสนับสนุนกระบวนการสร<างความเข<มแข็ง

ในชุมชนด<วยโดยเมื่อมีการรวบรวมข<อมลูแล<วควรมีการการเช่ือมโยง วิเคราะหFนำข<อมูลมาใช<ประโยชนF

และควรเผยแพรAข<อมูลให<แกAชาวบ<านสามารถเข<าถึงได<และสามารถนำไปใช<ประโยชนFได<โดยผAานชAองทาง

สื่อสารภาคพลเมืองให<มากข้ึน เชAน มีการเผยแพรAข<อมูลผAานทางสถานีวิทยุโทรทัศนFสุขภาพแหAงชาติ หรือ

ทางเว็ปไซดFซึ่งอาจขับเคลื่อนในลักษณะของศูนยFข<อมลู หรืออาจใช<ช่ือวAา “มหาวิทยาลัยมาบตาพุด” โดย

จุดมุAงหมายของการจัดต้ังศูนยFข<อมลูควรมีอยAางน<อยใน 3 ประเด็น  คือ 

   1. การรวบรวม เช่ือมโยงข<อมูลของมาบตาพุดและข<อมูลที่ยังขาดหายไปโดยเฉพาะการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชน 

   2. มีกระบวนการเรียนรู<ของชุมชนมาบตาพุด ด<านสิง่แวดล<อม สุขภาพ ผังเมือง ฯลฯ  

   3. มีการสร<างพื้นที่เรียนรู<ให<กับบุคคลภายนอก ในจุดที่เกิดผลกระทบ เพื่อแสวงหา

ทางเลือกการพฒันา 

 ซึ่งในแงAของการดำเนินการถึงในปu พ.ศ. 2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร<างเสรมิ

สุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข<อตกลงความรAวมมือทางวิชาการเพื่อเฝªาระวังสิ่งแวดล<อมและสุขภาพ

ของประชาชนในเขตพื้นที่มาบตาพุดโดยความรAวมมือระหวAางสถาบันการศึกษานโยบายสาธารณะ 3 

สถาบัน และเครือขAายประชาชนในภาคตะวันออก ลงนามรAวมกันในการดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข<องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวัดระยอง จากหนAวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการ

จัดทำเปKนข<อมลูสารสนเทศเพื่อจัดต้ังศูนยFเฝªาระวังสิ่งแวดล<อมและสุขภาพของประชาชน แตAในปLจจบุันก็

ยังไมAมีการดำเนินงานที่เปKนรปูธรรมจงึมีข<อเสนอแนะให<พัฒนาให<เกิดรูปธรรมเพื่อศูนยFดังกลAาวเปKน

ฐานข<อมูลทีเ่ป©ดกว<าง สามารถนำไปใช<ประโยชนFและเปKนแบบอยAางในการจัดการสิง่แวดล<อมและ

พัฒนาการเข<าถึงข<อมลูของภาคประชาชนได<อยAางแท<จริง 
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3. บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนากับการสร.างฉันทามติของชุมชน 

 บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตAอปLญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล<อมมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ทำให<ผู<มีสAวนเสียได<รบัผลประโยชนFรAวมกัน ที่ภาคเอกชนในพื้นที่ชายฝLoงทะเลภาคตะวันออกตAางพยายาม

สAงเสริมและนำไปสูAการปฏิบัติ แตAยังคงไว<ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูAกบัการเจริญเติบโตทางด<าน

เศรษฐกจิ ได<จำแนกออกเปKน 2 ประเด็นได<แกA การพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่ปKนมิตรกบัสงัคมสิง่แวดล<อม 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมทีอ่ยูAบนฐานของความรับผิดชอบตAอสงัคมและชุมชน (ชัยณรงคF เครือนวน 

และคณะ, 2559) 

 3.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปiนมิตรกับสังคมสิ่งแวดล.อม  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปKนมิตรกับสิ่งแวดล<อมระดับโรงงานอุตสาหกรรม หรือทีเ่รียกวAา 

“การพฒันาอุตสาหกรรมสเีขียว” (Green Industry) คือ แนวทางการทีเ่น<นให<ภาคเอกชน (ระดับโรงงาน) 

ในฐานะผู<ประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมเปKนผู<ปฏิบัติ โดยการมุAงเน<นการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการบรหิารจัดการทีเ่ปKนมิตรตAอสิ่งแวดล<อม รวมถึงความรับผิดชอบของผู<ประกอบ

กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตAอสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม  

 ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทยในฐานะองคFกรภาคเอกชน ได<พยายามสAงเสรมิการพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว ด<วยการรับรอง “โรงงานอุตสาหกรรมสเีขียว” แกAผู<ประกอบกจิการโรงงาน

อุตสาหกรรมทีป่ฏิบัติตามคุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมสเีขียวทีส่ภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย

กำหนด ประกอบด<วย (พรรรัตนF เพชรภักดี, 2556, หน<า 12) 

1. มีการปลAอยของเสียเปKนศูนยF (Zero Emission) หรอืมีของเสียเกิดข้ึนน<อยที่สุด  

2.  มีการใช<วัตถุดิบและพลังงานอยAางมปีระสิทธิภาพ (Resources and Energy  

Efficiency) 

3. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล<อมที่ดีและได<มาตรฐาน (Environment Management  

System) 

4. มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดี (Comfortable Production  

Activities) 

5. มีการเกื้อกลูกบัผู<มีสAวนได<สAวนเสียหรือสังคมโดยรอบ (Symbiosis with community) 

  

 การสAงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวระดับโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่AานมาสAวนใหญAมุAงเปªา

การพัฒนาไปในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เน่ืองจากเปKนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของ
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ประเทศและมีปLญหาผลกระทบทางด<านสิง่แวดล<อม นอกจากการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของสภา

อุตสาหกรรมแหAงประเทศไทยแล<ว การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.) ยังเปKนอกีหนAวยงาน

หน่ึงที่พยายามสAงเสรมิให<ผู<ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได<รับการรบัรองธรรมาภิบาลด<านสิง่แวดล<อม 

โดยมุAงเปªาไปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (มาบตาพุดคอมเพลก็ซF) ด<วยการจัดให<มกีารมอบรางวัล “ธง

ธรรมาภิบาลสิง่แวดล7อม” (Green Star Awards) ข้ึน เพื่อเปKนเครื่องมือในการดูแลสิ่งแวดล<อมของ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออกให<ปฏิบัติการตามหลักเกณฑF โดยมีคณะ

กรรมการฯ จากภาคสAวนตAาง ๆ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนเปKนผู<กำหนดและพจิารณา

ตรวจสอบ โดยมุAงเน<นให<ความสำคัญในการบรหิารจัดการโรงงานให<มกีารเป©ดเผยข<อมูล โปรAงใส สามารถ

ตรวจสอบได< เพื่อสร<างความมั่นใจให<แกAสงัคมและชุมชน ตAอการประกอบกจิการโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล<อมแบAงรางวัลออกเปKน 2 ระดับ ได<แกA (การนิคม

อุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.), 2559, หน<า 5) 

  - ธงขาวดาวเขียว (Green Star Awards) หรอืรางวัลธงธรรมาภิบาลระดับดี ซึ่งในปu พ.ศ. 

2558 โรงงานที่ต้ังอยูAในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออก ได<รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 109 

โรงงาน ประกอบด<วย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 48 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ตะวันออก จำนวน 31 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 4 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 

จำนวน 12 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม อารF ไอ แอล จำนวน 5 โรงงาน และทAาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จำนวน 9 โรงงาน 

  - ธงขาวดาวทอง (Gold Star Awards) หรือรางวัลธงธรรมาภิบาลระดับยอดเย่ียม ซึ่งในปu 

พ.ศ. 2558 โรงงานที่ต้ังอยูAในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออก ได<รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 

37 โรงงาน 

 นอกจากน้ี การดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ภาคเอกชนและองคFกรเครือขAายยัง

สAงเสริมและบบีบังคับให<ผู<ประกอบการโรงงานแตAละโรงงาน ดำเนินการขอใบอนุญาตจากสำนักงาน

นโยบายและแผนสิง่แวดล<อม (สผ.) เพือ่ให<มโีรงงานที่ได<รบัรองมาตรการผลกระทบตAอสิ่งแวดล<อมและ

สุขภาพของโรงงานมากย่ิงข้ึน โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล<อมกำหนดให<ผู<ประกอบการโรงงาน

แตAละโรงงานจัดทำ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล7อม (Environmental Impact Assessment: 

EIA) และ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ซึง่ผู<ประกอบการ

ต<องสAงรายงานให<แกAสำนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล<อม อยAางตAอเน่ืองทั้งในระยะกAอสร<างและระยะ

เป©ดดำเนินการแล<ว ปuละ 2 ครัง้ (ทุกเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม) 
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  เครือข%ายการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ปRนมิตรต%อชุมชนสิ่งแวดล7อม 

 การสร<างเครือขAายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปKนมิตรตAอสิง่แวดล<อม หรือทีเ่รียกโดยทั่วไปวAา 

“การพฒันานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-Industry) เปKนรูปแบบการพฒันาพื้นที่อุตสาหกรรมที่

สอดคล<องกลมกลืนเปKนอันหน่ึงอันเดียวกันในเชิงพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวAางโรงงานตAาง ๆ ในพื้นที่ 

กับสิง่แวดล<อมโดยรวม และระบบนิเวศท<องถ่ิน ในลักษณะ “เครือข%ายโรงงาน” หรือ “เครือข%าย

ผู7ประกอบการ” ซึ่งเปKนการตAอยอดการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียวจากระดับโรงงานสูAระดับระดับ

เครือขAาย/กลุAมโรงาน 

 ในระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทยยังได<สAงเสริมและ

สนับสนุนให<นิคมอุตสาหกรรมทีม่มีาตรฐานอุตสาหกรรมสเีขียวอีกด<วย โดยสภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศ

ไทยได<ทำการลงนามในบันทึกข<อตกลงวAาด<วยความรAวมมือด<านการบรูณาการการรบัรองอุตสาหกรรมสี

เขียว Green industry (GI) กับกระทรวงอุตสาหกรรมข้ึน โดยบันทึกข<อตกลงจะเปKนการรบัรองให<แกA 

ผู<ประกอบการโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมที่มมีาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขียว ให<ข้ึนสูAอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศในระดับที่ 4 คือ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เพื่อสAงเสริมและสนับสนุนผู<ประกอบการ

โรงงานที่ได<รบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวสูAการเปKนอตุสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) ใน

ระดับวัฒนธรรมของเครือขAายโรงงาน โดย นายบวร วงศFสินอุดม ได<กลAาวถึงการสAงเสริมอุตสาหกรรมสูA

นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในครั้งน้ี วAา (สถาบันสิ่งแวดล<อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย

, 3 ตุลาคม 2559, หน<า 3) 

 

     “พิธีลงนามในบันทึกข7อตกลงว%าด7วยความร%วมมือด7านการบรูณาการ การรับรอ’ 

อุตสาหกรรมสีเขียว Green industry (GI) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 

Culture) ให7แก%ผู7ประกอบการที่ได7รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Factory) ระหว%าง กระทรวงอุตสาหกรรม กบั สภาอุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย โดย

ทั้งสองฝuายตกลงความร%วมมอืในการส%งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู%การเปRน

อุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อมุ%งสู%การพฒันาอุตสาหกรรม

อย%างย่ังยืน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะเปRนผู7ให7การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว ระดับ

ที่ 4 วัฒนธรรม สีเขียว (Green Culture) ให7แก%ผู7ประกอบการที่ได7รับรองมาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย” 

(สถาบันสิ่งแวดล<อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย , 3 ตุลาคม 2559, 

หน<า 3, อ<างใน ชัยณรงคF เครือนวล และคณะ, 2559) 
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 สAวนการนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.) ยังได<รAวมมือกบัเครอืขAายผู<ประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซF นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอีสเท

รินFซีบอรFด (ระยอง) ในพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมบางปูกับนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ เปKนพื้นที่อุตสาหกรรมนำรAองในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของนิคมอุตสาหกรรมสูAรปูแบบ 

“นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศนP” (Eco-Industrial Estate) ซึ่งเปKนรูปแบบการพัฒนาระดับนิคม

อุตสาหกรรมให<มีการผลิตสินค<าของแตAละโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีความสอดคล<องในเชิงพึง่พาอาศัย

ซึ่งกันและกัน ในลักษณะผลพลอยได<จากการผลิตของโรงงานหน่ึงจะกลายเปKนวัตถุดิบของโรงงานอื่น

ภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อบรรลเุปªาหมายเดียวกัน คือ การลดการใช<ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช<

พลังงาน และลดปรมิาณของเสียทีเ่กิดข้ึนภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (มาบ

ตาพุดคอมเพล็กซF) ถือเปKนนิคมอตุสาหกรรมแหAงแรกที่ได<เริม่ดำเนินการ โดยมีการ ดำเนินการด<าน

กรณีศึกษา (Show Case) ของการเปKน Eco Forum, Eco Plant/Eco Industry, และ Networking 

สAวนนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรFนซีบอรFด (ระยอง) ดำเนินการจัดการทรัพยากรน้ำครบวงจร (Water 

Management) และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได<ดำเนินการด<านศูนยFบรกิารแรงงาน ซึง่ครอบคลมุ

การพัฒนาฝuมอืจัดฝ·กอบรมสร<างเครือขAายงานบริการผู<ประกอบการ และประชาชนทั่วไป (Job Service 

Center) (การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.), ม.ป.ป.) 
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รูปภาพที่ 2 เปรียบเทียบระหวAางนิคมอุตสาหกรรมสเีขียวทัว่ไป กับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย (กนอ.), 2555, หน<า 5 

 

  หุ7นส%วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 การสร<างหุ<นสAวนในการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ “การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

(Eco-Town) คือ รปูแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูAกบัระบบนิเวศของสงัคม เปKนความเช่ือมโยงของ

พื้นที่อุตสาหกรรมกับกลุAมโรงงาน องคFกร หนAวยงานท<องถ่ิน และชุมชนโดยรอบ ให<เกิดความสมดุลทั้งด<าน

เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล<อม เพื่อให<เกิด “เมืองทีน่%าอยู% คู%อุตสาหกรรม” ซึ่งการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเปKนเปªาหมายสงูสุดจาก 3 ระดับ (ระดับโรงงาน ระดับเครือขAายโรงงาน และ

ระดับเมือง) ที่ภาคเอกชน การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมทั้ง

ระดับประเทศ/จังหวัด ให<การสAงเสรมิและสนับสนุนมากทีส่ดุ เน่ืองจากเปKนรูปแบบการพฒันาที่ตAอยอด

และครอบคลุมการพฒันาจากทั้งระดับโรงงาน และระดับเครือขAายโรงงาน 

 สำหรับสภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทยได<สAงเสรมิให<เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศข้ึนในหลายพื้นที่ ภายใต<หลกัการการพึง่พาเกื้อกลูซึง่กนัและกันในระบบนิเวศ (Eco Symbiosis) 

โดยสภาอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทยได<กำหนดองคFประกอบในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่

สำคัญ 4 องคFประกอบ ประกอบด<วย (พรรรัตนF เพชรภักดี, 2556, หน<า 10) 

1. การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มผีลกระทบตAอสิ่งแวดล<อมน<อยที่สุดหรอืไมAมีการปลAอยมลพิษ ด<วย 

การพยายามป©ดวงจรของการใช<ทรพัยากร พลังงาน และลดการปลดปลAอยของเสียให<เหลือน<อยทีสุ่ดเทAาที่

จะเปKนไปได< โดยพยายามสร<างสมดุลระหวAาง Input และ Output ของแตAละโรงงานแตAละพืน้ที ่

2. เกิดความรAวมมอืในกลุAมอุตสาหกรรมในการใช<ทรัพยากรรAวมกัน เชAน การนำเอาของเสีย 
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วัสดุเหลือใช< พลังงาน จากโรงงานหน่ึงมาเปKนวัตถุดิบของอีกโรงงานหน่ึง ทัง้น้ีเพือ่ให<เกิดความคุ<มคAาใน

การใช<ทรัพยากร พลังงาน และลดปริมาณของเสียให<เหลือน<อยที่สุด 

3. สร<างพื้นที่ของการใช<วัสดุหมุนเวียน และพื้นที่ลดการปลAอยก¢าซเรือนกระจก 

4. สร<างเครือขAายความรAวมมือ ระหวAางโรงงานทั้งในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมเดียวกันและ 

ระหวAางนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนในพื้นที่ให<เกิดการมสีAวนรAวมในการจัดการทรัพยากรและพฒันา

พื้นที่แบบชAวยเหลอืเกื้อกูลพึ่งพาซึ่งกัน 

 ข<อเสนอของการนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทยตAอการสร<างหุ<นสAวนการพัฒนาและการ

พัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังได<มุAงเปªาการพฒันาไปทีก่รณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (มาบ

ตาพุดคอมเพล็กซF) ด<วยการกำหนดข้ันตอนการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศข้ึน เพื่อตอบสนองความ

ต<องการของทุกภาคสAวนในการพัฒนาพื้นที่สูAเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยประกอบด<วยข้ันตอน ดังน้ี 

(วรวรรณ ชายไพฑูรยF, 2554, หน<า 49-50) 

1. สร<างกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑF ข<อกำหนดของเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2. พัฒนาระบบ เครื่องมือการจัดการด<านสิง่แวดล<อม 

3. การประเมินความพร<อม โดยประเมินพื้นที่ แตAละพื้นที่ ซึ่งจะมีความแตกตAางกันในแตAละ 

บรบิทของเมืองน้ัน ๆ 

4. การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศนFองคFกร 

5. การจัดต้ังเวที Eco/ ศูนยF Eco/ ทีมงาน Eco มีทมีในการขับเคลื่อนทีเ่ปKนสAวนประกอบ 

จากภาคสAวนตAาง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคสAวน 

6. การจัดทำกรอบแนวทางการพฒันา 5 ด<าน 22 มิติ  

7. กำหนดรปูแบบการดำเนินงาน 

8. เกิดแผนปฏิบัติการ และมีการรายงานตAอทุกภาคสAวน เพือ่ให<เกิดการติดตามและ 

ประเมินผล 

9. เกิดการพัฒนาอยAางตAอเน่ือง 

 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดการเปKนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศ

ไทยได<กำหนดข้ึน เกิดข้ึนในปu พ.ศ. 2554 เมื่อการนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย และกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (กรอ.) รAวมกันจัดสัมมนา เรื่อง “อุตสาหกรรมก<าวไกลไทยเข<มแข็ง ด<วยอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ศูนยFนิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อรับฟLงความคิดเห็น

จากภาคเอกชนและภาคประชานตAอการจัดทำข<อกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเปKนเมอืง
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อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนFใน 5 มิติ 22 ด<าน (ปรากฏในบทที่ 2)  (การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย 

(กนอ.), 2555, หน<า 8) 

 กรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่/เมืองอุตสาหกรรมนิเวศของภาคเอกชน ได<นำเสนอกลไก และ

บทบาทของภาคีในการพฒันาพื้นที่/เมืองอุตสาหกรรมนิเวศของไทย ประกอบด<วย (สำนักพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขAงขันทางเศรษฐกจิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม

แหAงชาติ, 2553, หน<า 67-68) 

  นโยบาย/แนวทางการพัฒนาพื้นที่/เมืองอุตสาหกรรมนิเวศต<องดำเนินการใน 2 ระดับคือ  

   - ระดับชาติ (National Level) เพื่อใช<เปKนแนวทางภาพรวมของประเทศ (National 

Guide line) และเช่ือมโยงกบันโยบายระดับท<องถ่ิน/เมอืง 

   - ระดับท<องถ่ิน/เมือง เพื่อกำหนดทิศทางเฉพาะและเหมาะสมกับบรบิทและภูมิสงัคม

ของพื้นที่น้ัน เพราะ มีลกัษณะพื้นที่ที่แตกตAางระหวAางท<องถ่ิน/เขต/เมือง จึงทำให<ความต<องการที่แตกตAาง 

เชAน เรื่องของมาตรการ โครงสร<างพื้นฐาน และกฎ ระเบียบ เปKนต<น  

  งบประมาณหรือการลงทุนในการดำเนินการต<องมีแนวทางและข<อตกลงระหวAางภาครัฐและ

เอกชนที่ชัดเจน เชAน กรณีของประเทศญีปุ่iน รัฐสนับสนุนงบประมาณประมาณร<อยละ 60 และภาคเอกชน

รAวมสนับสนุนร<อยละ 40 เปKนต<น  

  ให<ความสำคัญกบัการจัดต้ังไตรภาคีรAวมระหวAางผู<ประกอบการ ภาครัฐ (โดยรวมผู<อำนาจใน

การสัง่ป©ดโรงงาน) และประชาสังคมที่เข<มเข็ง และมอีำนาจในการดำเนินการ เพื่อทำหน<าที่ในการสร<าง

กระบวนการมสีAวนรวม เฝªาระวังปLญหาในพื้นที่ และสำรวจข<อมูลทีส่ำคัญ เชAน ข<อมูลประวัติสุขภาพ 

(Retrospective) ของประชาชนในพื้นที่ และขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เปKนต<น  

  การพัฒนาบุคลากรในระดับท<องถ่ินให<มีความรู<ความเข<าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

พื้นที่/เมอืงอุตสาหกรรมนิเวศ เพื่อให<ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท อำนาจหน<าที่ ในฐานะที่เปKนผู<

ควบคุมกฎ (Regulator) และผู<อำนวยความสะดวก (Facilitator) ทีเ่อื้อตAอการพฒันาพื้นที่/เมอืงนิเวศ  

  ทบทวนองคFประกอบคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศให<มีความชัดเจนตาม

ข<อสังเกตของนายกรัฐมนตรี และทบทวนองคFประกอบกรรมการให<เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเชิง

นโยบาย และต้ังคณะทำงานเพือ่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศ 

 โดยสรปุการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถูกแบAงการพฒันาออกเปKน 3 ระดับ การพฒันา

อุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับโรงงาน) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระดับเครือขAายโรงงาน) และ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระดับเมือง) ซึง่เปªาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 3 

ระดับ คือ การบูรณาการการพัฒนาเพื่อยกสูAระดับเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว (ในระดับที่ 3) รวมถึงการเปKน
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เมืองสังคมคารFบอนต่ำ (Low Carbon Society) ทีมุ่Aงเน<นการลดการปลAอยก¢าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ

คารFบอนไดออกไซดFจากกจิกรรมตAาง ๆ ของเมือง จากการมสีAวนรAวมของทุกภาคสAวน ทั้งภาครัฐ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน  

 

 3.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีอยูHบนฐานของความรับผิดชอบตHอสังคมและชมุชน 

 แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมของภาคเอกชนทีอ่ยูAบนฐานของความรับผิดชอบตAอสังคมและ

ชุมชน ซึ่งจุดเริ่มต<นของความสนใจตAอผู<มสีAวนได<เสียกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ัน เริม่ข้ึนจากภายหลัง

การประชุม Earth Summit ครัง้ที่ 2 ณ กรุงรโิอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) โดยการประชุมครัง้น้ัน

ได<มีการออกแผนแมAบทวAาด<วยการพฒันาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ซึง่เปKนการนำเสนอ

แนวทางการพฒันารปูแบบใหมAที่ให<ความสำคัญกับมิติสงัคมและสิง่แวดล<อมควบคูAกบัการสร<างความ

เติบโตทางด<านเศรษฐกิจ สามารถแบAงออกได<เปKน 3 รูปแบบ ดังน้ี (ชัยณรงคF เครือนวน, 2559) 

  การดำเนินงานด7านความรับผิดชอบต%อสังคมในระดับผู7ประกอบการ 

 การดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับความรบัผิดชอบตAอสงัคมของภาคเอกชนระดับ

ผู<ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ถือเปKนการพฒันารปูแบบหน่ึงที่ถูกนำมาเปKนแนวทางการพฒันาที่

คำนึงถึงผลกระทบตAอสงัคม ควบคูAกับการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผAานมาการ

ดำเนินงานด<านความรับผิดชอบตAอสังคมในระดับผู<ประกอบการ ทำให<เกิดกจิกรรมหรือโครงการข้ึนเปKน

จำนวนมาก แตAการดำเนินงานที่ผAานมาก็ยังพบให<เห็นปLญหาและอุปสรรคมากหมายที่เกิดข้ึน ตัวอยAางเชAน 

ความเข<าใจความหมายของความรับผิดชอบตAอสังคมที่คับแคบ การเข<าถึงและตอบสนองความต<องการ

ของชุมชน รวมถึงผู<ประกอบการ ผู<บริโภค พนักงาน และภาครัฐไมAได<ให<การสนับสนุนอยAางจริงจัง (เกรียง

ศักด์ิ เจรญิวงศFศักด์ิ, ม.ป.ป.)  

 ดังน้ัน การดำเนินงานด<านความรับผิดชอบตAอสังคมในระดับผู<ประกอบการที่ผAานมาจงึเปKน

เพียงการจัดทำข้ึนเพื่อตอบสนองตAอพันธกจิขององคFกรเพียงเทAาน้ัน มากกวAาการสนใจถึงผลประโยชนFที่

ได<รับรAวมกันระหวAางผู<มีสAวนได<เสีย 

 ที่ผAานมา การดำเนินงานด<านความรบัผิดชอบตAอสงัคมในระดับผู<ประกอบการสAวนใหญA เปKน

การดำเนินการพฒันาใน 3 ด<านที่สำคัญ ได<แกA 

  - ด7านการอนุรักษPทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล7อม คือ การพัฒนาฟn¦นฟู อนุรักษF และ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติให<คงความอุดมสมบรูณF รวมถึงสร<างการตระหนักในการอนุรักษF

ทรัพยากรธรรมชาติอยAางย่ังยืนรAวมกบัชุมชนเครือขAาย 
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  - ด7านการพัฒนาทรพัยากรมนุษยP คือ การพัฒนาทีมุ่Aงให<เกิดการศึกษาที่รอบด<าน โดนการ

สนับสนุนโครงสร<างพื้นฐาน อปุกรณFการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรครูและ

การพัฒนาทักษะแกAเยาวชน 

  - ด7านการพัฒนาสงัคมและชุมชน คือ การพฒันาทีส่Aงเสริมให<ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและเสริมสร<างความเข็มแข็งของชุมชนอยAางย่ังยืน 

 แนวทางการดำเนินงานด<านความรับผิดชอบตAอสังคมของภาคเอกชนผู<ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมเริ่มมีการสAงเสริมและจัดกิจกรรมทีเ่น<นให<ความสำคัญกับผู<มสีAวนได<เสียในการพฒันา

อุตสาหกรรมมากข้ึน ไมAวAาจะเปKน การสร<างความรAวมมือ และการสร<างผลประโยชนFรAวมกันระหวAางผู<ที่มี

สAวนได<เสีย โดยกลุAมผู<มสีAวนได<เสียในการพัฒนาอุตสาหกรรม แบAงออกเปKน 2 สAวน ประกอบด<วย 

  กลุ%มผู7มสี%วนได7เสียภายในองคPกร ประกอบด<วย กลุAมพนักงาน กลุAมผู<ถือหุ<น, และกลุAมคูA

ธุรกิจ เน<นให<ความสำคัญกบัประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคFกร เพิม่ประสิทธิภาพในการ

ทำงาน ความสัมพันธFที่ดี และผลตอบตอบแทนทีเ่ปKนธรรม 

  กลุ%มผู7มสี%วนได7เสียภายนอกองคPกร ประกอบด<วย กลุAมลกูค<า, กลุAมคูAแขAงทางการค<า/เจ<าหน้ี, 

และกลุAมภาคประชาสังคม/ชุมชน เน<นให<ความสำคัญกบัประเด็นสำคัญเกี่ยวกบัการตอบสนองตAอความ

ต<องการ ความโปรAงใสในการดำเนินงาน และการพฒันาเศรษฐกิจที่มีความย่ังยืนได<รับผลประโยชนFรAวมกัน 

รวมถึงความสนใจตAอการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล<อมภายในระบบนิเวศเดียวกันกบัโรงงาน

อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 6 กลุAมผู<มสีAวนได<เสียภายนอกองคFกรภายใต<การพฒันาอุตสาหกรรม 

 

ผู.มีสHวนได.

สHวนเสีย 

ชHองทางการส่ือสาร ประเด็นท่ีให.ความสำคัญ 

ลูกค<า - การสำรวจความคิดเห็นของลูกค<าประจำปu 

- หนAวยงานลูกค<าสัมพันธF 

- เว็บไซตF 

- ผลิตภัณฑFที่มีคุณภาพและตอบสนองตAอความ

ต<องการ 

คูAแขAงทางการ

ค<า/เจ<าหน้ี 

- การประชุมรAวมกับองคFกรกลาง 

- จดหมายถึงเจ<าหน้ี 

- การประชุมรAวมกับเจ<าหน้ี 

- ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขAงขันที่ดี 

- ไมAทำลายช่ือเสียงของคูAแขAงทางการค<าด<วย

การกลAาวหาให<ร<ายโดยปราศจากความจริง 

- การเป©ดเผยข<อมูลที่เพียงพอ 

- ความโปรAงใสด<านการกำกับดูแลกิจการ 

- ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบตAอธุรกิจ 

- รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีตAอเจ<าหน้ี 

- รายงานเจ<าหน้ีลAวงหน<าหากไมAสามารถปฏิบัติ

ตามข<อผูกพันในสัญญา และรAวมกันหาแนว

ทางแก<ไขปLญหาดังกลAาว 

ชุมชน/ภาค

ประชาสังคม 

- กิจกรรมชุมชนสัมพันธF 

- การประชุมรAวมกันในการศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดล<อมและสังคม 

- กิจกรรมเป©ดบ<าน 

- การส่ือสารผAานหอกระจายขAาว 

- การส่ือสารผAานรถประชาสัมพันธFเคล่ือนที่ 

- การส่ือสารผAานสถานีวิทยุ 

- ส่ือสารมวลชนท<องถิ่น 

- การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี 

- การประชุมหมูAบ<าน/ตำบล 

- การดูแล สังคม ส่ิงแวดล<อมและสุขภาพของ

คนในชุมชนรอบเขตประกอบการฯ 

- การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 

 ที่มา: บริษัท ไออารFพีซี จำกัด (มหาชน), 2558, หน<า 96-97, อ<างใน ชัยณรงคF เครือนวล และคณะ, 

2559 

 

 กระบวนการในการพิจารณาประเด็นผลประโยชนFรAวมของผู<มีสAวนได<เสียน้ัน จะถูกแบAงออกเปKน 

4 ข้ันตอน ประกอบด<วย  
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  หน่ึง การระบุประเด็นและขอบเขตการรายงาน  

  สอง การประเมินระดับความสำคัญของประเด็น  

  สาม การตรวจสอบและเห็นชอบประเด็น 

  สี ่การทบทวนประเด็นเพื่อจัดทำรายงานสมบรูณF ซึ่งประเด็นผลประโยชนFรAวมของผู<มสีAวน

ได<เสียทีผ่AานกระบวนการจะถูกนำมาเปKนสAวนหน่ึงในการจัดกิจกรรม/โครงการทางด<านความรบัผิดชอบตAอ

สังคมของภาคเอกชนผู<ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตAอไป 

   

  การสร7างเครือข%ายดำเนินงานในด7านความรับผิดชอบต%อสังคมระหว%างผู7ประกอบการ 

 การดำเนินงานในด<านความรับผิดชอบตAอสังคม นอกจากการดำเนินงานโดยภาคเอกชน

ผู<ประกอบการโรงงานแล<ว ทีผ่Aานมายังมีข<อเสนอและการสAงเสริมในการยกระดับสูAการสร<างเครือขAาย

สำหรับดำเนินงานในด<านความรับผิดชอบตAอสังคม เน่ืองจากปLญหาเกี่ยวกบัสงัคมและสิง่แวดล<อมยังคง

ดำเนินอยูAและมีความรุนแรงมากเกินกวAาผู<ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรายใดรายหน่ึงจะดำเนินการ

แก<ไขปLญหาได< ทางออกของปLญหาดังกลAาวถึงทำให<มีข<อเสนอจากภาคเอกชนในการเสนอให<มีการสร<าง

เครือขAายดำเนินงานในด<านความรับผดิชอบตAอสังคมระหวAางผู<ประกอบการข้ึน โดยถูกแบAงออกเปKน 2 

ระดับ ได<แกA 

   ระดับกลุ%มเครือข%ายผู7ประกอบการ เปKนการยกระดับการดำเนินงานในด<านความ

รับผิดชอบตAอสังคมระดับผู<ประกอบการโรงงานสูAการเปKนเครือขAาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานทั้งทางด<านเม็ดเงินการสนับสนุนและขอบเขตพื้นที่ของการดำเนินงาน โดยประเด็นในเรือ่ง

สังคมและสิง่แวดล<อมถือเปKนประเด็นสำคัญในการดำเนินงานระดับกลุAมเครือขAายผู<ประกอบการมากที่สุด  

 ระยะเวลาทีผ่Aานมาได<ปรากฏกลุAมเครอืขAายผู<ประกอบการในพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออก 

ดำเนินงานในด<านความรับผิดชอบตAอสังคมข้ึน เชAน 

- ชมรมประชาสมัพันธPกลุ%มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (Map Ta Phut  

Public Relation: MPR) กAอต้ังข้ึนเมื่อปu พ.ศ. 2541 เพื่อเปKนศูนยFกลางการดำเนินงาน และระดม

ความคิดของกลุAมผู<ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สำหรบัให<สมาชิกรAวมกันทำประโยชนFแกAสังคม และ

เกิดความสัมพันธFที่ดีระหวAางกลุAมผู<ประกอบการ ชุมชน หนAวยราชการ และหนAวยงานเอกชนอื่น ๆ ซึ่ง

ปLจจุบัน ชมรมประชาสัมพันธFกลุAมโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมจีำนวนสมาชิกทัง้สิ้น 34 บริษัท 

ซึ่งดำเนินธุรกิจอยูAในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอารFไอแอล และทAาเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด 
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   - สมาคมเพื่อนชุมชน กAอต้ังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มกีลุAมบริษัทผู<รAวมกAอต้ัง

จำนวน 5 บริษัท ได<แกA บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซจีี เคมีคอลสF จำกัด, บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอรF จำกัด, บริษัท ดาว เคมคีอลสF ประเทศไทย, และบริษัท โกลวF พลงังาน จำกัด (มหาชน) มี

เปªาหมายทีส่ำคัญ คือ การเปKนต<นแบบพัฒนาและยกระดับโรงงานที่เปKน “เพื่อนใกล<ชิด มิตรใกล<บ<านของ

ชุมชน” พร<อมทัง้บริหารจัดการสิ่งแวดล<อมเพื่อให<ดีกวAากฎหมายกำหนด มีการตรวจสอบดูแลกันเอง เน<น

สAงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งด<านสุขภาพและการศึกษา เพือ่อุตสาหกรรมและชุมชนอยูAรAวมกันอยAาง

ย่ังยืน กลุAม “เพื่อนชุมชน” เปKนความรAวมมือของผู<ประกอบการอตุสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรมสูAอุตสาหกรรมสะอาด เปKนมิตรตAอสิง่แวดล<อม ด<วยความจรงิใจ จริงจัง มุAงมั่น

แก<ปLญหารAวมกัน ตัวอยAางของกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนภายใต<ความรAวมมือในสมาคมเพื่อนชุมชน เชAน (BLCP 

Power, 2559) 

     - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมาชิกในสมาคมเพือ่นชุมชนรAวมกันยกระดับ

มาตรฐานการจัดการด<านความปลอดภัยและสิ่งแวดล<อมให<เปKนมาตรฐานสากลในลักษณะเพื่อนชAวยเพื่อน 

จัดทำแผนฉุกเฉินรAวมกับ 38 ชุมชน โดยรอบ จัดหาบุคลากรทางการแพทยFเพิ่ม จัดหนAวยแพทยFเคลือ่นที่

ออกบริการชุมชน 22 ครั้ง มอบทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล 300 คน โดยนักเรียนพยาบาลรุAนแรก 200 

คน พร<อมปฏิบัติงานในพื้นที ่จงัหวัดระยอง 

     - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จัดโครงการมอบเงินสนับสนุนบคุคลากรทาง

การแพทยFให<แกA โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และ โรงพยาบาลสAงเสริม

สุขภาพตำบลเนินพระ เปKนเงินจำนวนรวม 5,409,000 บาท และยังจัดให<มีเวทสีัมมนาเครอืขAายเฝªาระวัง

สิ่งแวดล<อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพลก็ซF ให<กบัชุมชนในพื้นที่และผู<ประกอบการอุตสาหกรรม 

     - เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จัดกิจกรรมโครงการมอบทุนปริญญาตรีตAอเน่ือง ปuที่ 

5 ให<แกAนิสิตชาวระยองที่เรียนดี แตAขาดแคลนทุนทรัพยF ทุนละ 400,000 รวม 27 ทุน รวมเปKนเงินทัง้สิน้ 

10,800,000 บาท 

     - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จัดงาน CPA Eco school English camp 2015 

(By Andrew Biggs Academy) ณ ห<องสายน้ำผึ้ง สวนสมนุไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชชนนี ระยอง 

 สมาคมเพื่อนชุมชนมจีำนวนสมาชิกรวม 16 บริษัท โดยยังมเีปªาหมายทีจ่ะยกระดับมาตรฐาน

การจัดการด<านความปลอดภัยและสิ่งแวดล<อมอยAางมีสAวนรAวมระหวAางเครือขAายความรAวมภายในกลุAม และ

ชุมชนโดยรอบ 
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  ระดับกลุ%มนิคมอุตสาหกรรม เปKนความรAวมมือในการดำเนินงานในด<านความรับผิดชอบตAอ

สังคมระหวAาง ภาครัฐ หนAวยปฏิบัติ ผู<ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม (ภาคเอกชน) และภาคประชาชน 

(ชุมชน) สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออก การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย

ได<เล็งเห็นถึงความพร<อมของเครือขAายของผู<ประกอบการทีเ่กิดข้ึน โดยเฉพาะกรณีเครือขAายทีเ่กิดข้ึนใน

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย ทีม่ี นายวีรพงศF ไชยเพิ่ม ใน

ฐานะผู<วAาการการนิคมอุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย ได<เสนอแนวทาง “การพฒันาระบบ CSR ในกลุAม

นิคมอุตสาหกรรม พื้นทีม่าบตาพุด” ข้ึน โดยมีเปªาหมายที่สำคัญ คือ การสร<างความรAวมมือในระดับกลุAม

นิคมอุตสาหกรรมในการดำเนินการด<านความรับผิดชอบตAอสังคมทัง้ มิติด<านสุขภาพ ด<านสิ่งแวดล<อมและ

ความปลอดภัย ด<านเศรษฐกจิชุมชน และด<านสงัคม (วีรพงศF ไชยเพิ่ม, 2553, หน<า 10) 

 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ได<มีการแบAงกลุAมอตุสาหกรรมออกเปKน 7 กลุAมตาม

ขอบเขตพื้นทีชุ่มชนเปªาหมายตามการประเมิน EIA แตAละโรงงานที่อาจจะสAงผลกระทบตAอชุมชน ซึ่งได<แกA 

ชุมชน 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเทศบาลตำบลบ<านฉาง 14 ชุมชน รวมทั้ง

โรงเรียนและวัดในพื้นที่ ซึ่งแบAงกลุAมอุตสาหกรรมที่ถูกจัดแบAงออกเปKน 7 กลุAม ประกอบด<วย 

   - กลุAมที่ 1 Zone : E นิคมอุตสาหกรรม RIL ชุมชนชุมชนมาบขAา มาบในมาบขAา ชุมชน

สำนักอ<ายงอน ชุมชนบ<านบน ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ชุมชนวัดมาบตาพุด วัดมาบตาพุด โรงเรียนมณีวรรณ

วิทยา ชุมชนบ<านลAางชุมชนเนินพะยอม ชุมชนมาบยา ชุมชนอิสลาม (สเุหรAาบน สเุหรAาลAาง โรงเรียน

ชุมชนอิสลาม) ชุมชนตลาดมาบตาพุด (โรงเรียนบ<านมาบตาพุด) ชุมชนสำนักกะบาก ชุมชนบ<านพลง วัด

มาบขAา (โรงเรียนวัดมาบขAา) 

   - กลุAมที่ 2 Zone : F นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฝLoงตะวันออก) ชุมชนวัดโสภณ (วัด

โสภณ และโรงเรียนวุฒินันทF) ชุมชนซอยรAวมพฒันา ชุมชนซอยประปา ชุมชนโขดหินมิตรภาพ (วัดโขดหิน 

และโรงเรียนวัดโขดหิน) ชุมชนโขดหิน 2 (โรงเรียนมาบตาพดุพันพิทยาคาร) ชุมชนเขาไผA 

   - กลุAมที่ 3 Zone: G นิคมฯ มาบตาพุด ทAาเรือ ชุมชนตากวน-อAาวประดูA วัดตากวน 

โรงเรียนวัดตากวน ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนคลองน้ำหู ชุมชนเกาะกก ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม 

ชุมชนกรอกยายชา (วัดกรอกยายชา และโรงเรียนวัดกรอกยายชา) กลุAมประมงเรือเล็กคลองตากวน กลุAม

ประมงเรือเลก็อAาวประดูA กลุAมประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน กลุAมประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กลุAมประมงเรือ

เล็กหาดสชุาดา 

   - กลุAมที่ 4 Zone : D นิคมฯ เหมราช (ตะวันออก) ทิศเหนือ ชุมชนห<วยโปiง 1 ชุมชน

ห<วยโปiง 2 ชุมชนวัดห<วยโปiง (วัดห<วยโปiง และโรงเรียนวัดห<วยโปiง) ชุมชนตลาดห<วยโปiงชุมชนห<วยโปiงใน 
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(สะพานน้ำทAวม) ชุมชนหนองหวายโสมชุมชนเจริญพฒันา ชุมชนซอยคีรี ชุมชนชากลูกหญ<า ชุมชนชากลูก

หญ<า (ฝLoงตะวันออก) 

   - กลุAมที่ 5 Zone : C นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (ตะวันออก) ทิศตะวันตก ชุมชนมาบ

ชะลูด (โรงเรียนมาบชะลูด และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง และโรงเรียน

ระยองวิทยFนิคมฯ 

   - กลุAมที่ 6 Zone : A นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ชุมชนหนองแฟบ (โรงเรียนบ<านหนอง

แฟบ (สำนักมะมAวง/บ<านบนเนิน) กลุAมประมงเรือเล็ก หาดหนองแฟบ 

   - กลุAมที่ 7 Zone : B นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ชุมชนพยูน 1 ชุมชนพยูน 2 ชุมชนพยูน 

3 ชุมชนพยูน 4 ชุมชนเนินกระปรอก 1 ชุมชนเนินกระปรอก 2 ชุมชนบ<านภูดรเขา ชุมชนห<วยมะหาด 

ชุมชนแผAนดินไท ชุมชนประชุมมิตร (วัดล<อเกวียน) ชุมชนประชุมมิตร (โรงเรียนวัดประชุมมิตร) ชุมชนสี่

กั๊ก ชุมชนเนินสำเหรA 1 ชุมชนเนินสำเหรA 2 กลุAมประมงเรือเล็กหาดพลา กลุAมประมงเรือเล็ก พลาอูAตะ

เพลาสามัคคี กลุAมประมงเรอืเล็กหาดพยูน 

 การนำความคิดเกี่ยวกับ ความรบัผิดชอบตAอสงัคมของธุรกิจ  หรือ “Corporate Social 

Responsibility” (CSR) มาปรับใช<ในการดำเนินธุรกจิในพื้นที่มาบตาพุด เพือ่สร<างความสมัพันธFและความ

เช่ือมโยงระหวAางธุรกจิกับสังคม ประกอบไปด<วย  

 ความชอบธรรมทางสงัคม (Legitimacy Theory) โดยเช่ือวAา อำนาจในการใช<ประโยชนFจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลขององคFกรน้ันไมAเกิดจากความต<องการขององคFกรเอง แตAแท<ที่

จริงอำนาจและสทิธิเหลAาน้ีได<มาจากการยอมรบัทางสงัคมทีจ่ะเปKนผู<ที่พิจารณาวAาการดำเนินธุรกิจของ

องคFกรน้ัน ๆ เปKนไปตามความคาดหวังทางสังคมโดยรวมหรอืไมA และสทิธิในการใช<ประโยชนFจาก

ทรัพยากรได<รบัอนุญาตจากสงัคมเปKนการยอมรับเพียงช่ัวคราวเทAานน้ัน ซึ่งสงัคมยังคงทำหน<าที่ตรวจสอบ

การดำเนินกจิกรรมขององคFกรอยูAเสมอ ดังน้ันธุรกจิกบัความชอบธรรมทางสังคมจึงเปรียบเสมือนการ

ปฏิสัมพันธFระหวAางฝiายปฏิบติั (องคFกรทางธุรกิจ) และฝiายตรวจสอบ (สังคม) 

 ความรับผิดชอบตAอสาธารณะ (Public Responsibility) เปKนความคิดที่กำหนดให<องคFกรต<อง

รับผิดชอบตAอผลที่ได<รับจากการดำเนินธุรกิจทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่โดยตรง และพื้นที่ตAอเน่ือง ในประเด็นทาง

สังคมด<านตAาง ๆ ทัง้น้ีสงัคมจะเปªนผู<กำหนดแนวทางการปฏิบัติให<กบัองคFกร และองคFกรมีหน<าที่วางแผน

เชิงนโยบาย แนวทางการตัดสินใจให<เปKนไปตามวัตถุประสงคFและคุณคAารAวมกันทางสังคม 

 ผู<มสีAวนได<เสีย (Stakeholder) องคFกรทางธุรกจิมีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับผู<มสีAวนได<เสีย

ทุกระดับช้ันขององคFกร ได<แกA ลูกค<าของตนเอง พนักงานในสังกัด หุ<นสAวนทางธุรกิจและผู<ถือหุ<น คูAค<า 

คูAแขAง หนAวยงานภาครัฐ สังคมและชุมชน เปKนต<น องคFกรจะต<องบริหารจัดการผู<ที่มสีAวนได<เสีย โดย
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พิจารณาถึง ความจำเปKน (need) ความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (effect) ที่เปªนผลสืบ

เน่ืองมาจากนโยบายและการดำเนินกิจการของตนเอง  

 จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) หมายถึงผู<นำขององคFกรธุรกจิเปKนผู<รับผิดชอบในการ

ใช<ศีลธรรม (moral) เปKนเครือ่งมอืในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และกลยุทธขององคFกร หรือเปKนผู<

กำหนดแนวทางการปฏิบัติขององคFกรที่กAอให<เกิดคุณคAามากกวAาข<อกำหนดขององคFกร หรือตามความ

ต<องการของผู<มีสAวนได<เสีย ผAานคุณคAาทางจริยธรรมอื่น ๆ เชAน ความเสมอภาค เสรีภาพ และความ

ยุติธรรม  

 การเปKนพลเมอืงที่ดีของสงัคม (Corporate Citizenship) เปKนแนวคิดที่มองวAาองคFกรธุรกจิเปKน

หนAวยหน่ึงเทียบเทAากบัปLจเจกบุคคล และจะต<องมีหน<าที่เปKนพลเมืองที่ดีของสังคม ประกอบไปด<วยความ

รับผิดชอบ 4 ด<าน ได<แกA  

- ความรับผิดชอบทางเศรษฐกจิ (Economic responsibilities) ซึ่งเปKนฐานความ 

รับผิดชอบขององคFกรที่ต<องมีในฐานะของการเปKนสถาบันทางเศรษฐกจิที่ต<องมุAงสร<างผลผลิตไมAวAาจะเปKน

สินค<า หรือบรกิารตามความต<องการทางสังคมและตอบแทนกลับมาในรปูของรายได<เพื่อให<บริษัทสามารถ

ดำรงอยูAได< มีผลการประกอบการที่สร<างกำไรคืนกลบัไปสูAผู<ลงทุน 

- ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal responsibilities) เพือ่เปKนการควบคุมไมAให< 

องคFกรธุรกิจมุAงเน<นแตAจะทำกำไรเพียงอยAางเดียว จนละเลยผลกระทบเชิงลบตAอสงัคม องคFกรจะต<อง

บรหิารงานภายใต<กรอบของกฏหมายและกฏระเบียบในพื้นที่ที่หนAวยงานหรอืองคFกรทางธุรกิจของตนเอง

ที่ต้ังอยูAด<วย 

- ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical responsibilities) ความคาดหวังทาง 

จริยธรรมจากกลุAมตAาง ๆ ทางสงัคม คือ ระดับของการแสดงออกทางจริยธรรม การพจิารณาของหลกั

ปรัชญาทางศีลธรรม โดยรวมกับหลกัของ สทิธี ผลประโยชนF และความยุติธรรม   

- ความรับผิดชอบเพือ่สงัคม (Philanthropic responsibilities) หมายถึงกิจกรรม 

ใด ๆ ขององคFกรทางธุรกจิที่ตอบสนองความคาดหวังของสังคมวAา ตนเองจะเปªนพลเมืองที่ดีของสังคมน้ัน 

ซึ่งหมายรวมการทำกจิกรรมเกี่ยวกบัการสนับสนุนสวัสดิการ ละมิตรภาพที่ดีของมนุษยF เชAน การบรจิาค

เพื่อการศึกษา การพฒันาชุมชน เปKนต<น  

 องคFประกอบของการเปKนพลเมืองที่ดีของสงัคม 4 ด<านน้ี จะชAวยให<สังคมเกิดการพัฒนา ด<วย

วิธีการบรจิาค สนับสนุน การให<ความชAวยเหลือโดยสมัครใจ เพื่อยกระดับสังคมอยAางย่ังยืน 

 แนวการปฏิบัติกจิกรรมความรับผิดชอบตAอสังคม ประกอบไปด<วย 6 ประเภท (อนันตชัย ยูร

ประถม, 2007, 25-30) 
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1. การสAงเสรมิการรับรู<ประเด็นทางสังคมในวงกว<าง (Cause Promotions) แนวทางน้ีองคFกร 

มุAงรณรงคFประเด็นปLญหาทางสังคมหรือ องคFกรสาธารณกุศลให<เปKนทีร่ับรู<ในสงัคมโดยใช<ความสามารถ

ทางการสื่อสารประชาสัมพันธFเพื่อให<สังคมตระหนักและเกิดการสนับสนุนตAอไป 

2. การสAงเสรมิสงัคมจากการทำการตลาด (Cause-related) องคFกรสนับสนุนประเด็นทาง 

สังคม โดยการนำสAวนแบAงรายได<หรือผลกำไรจากการประกอบการ การขายสินค<าไปบรจิาคเพื่อสาธารณ

กุศล 

3. การตลาดเพื่อสังคม (Social marketing) เปKนการใช<เครือ่งมือทางการตลาดขององคFกรใน 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อให<ลด ละ เลกิ หรือปฏิบัติบางอยAางเพื่อให<สังคมดีข้ึน เชAน 

การเลิกด่ืมสรุา  

4. การบริจาค (Corporate Philanthropy) เปKนรปูแบบด้ังเดิมและงAายที่สุด คือ การบรจิาค 

ที่เปKนทั้งในรปูของเงินตรา สินค<า หรือสิ่งของเพื่อเปKนสาธารณกุศล เชAน ให<กับมลูนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน 

เปKนต<น 

5. การอาสาสมัครชAวยเหลือชุมชน (Volunteering) เปKนแนวทางที่มุAงเน<นให<องคFกรกับผู<มสีAวน 

ได<เสียในสงัคมเปªาหมายมีความสมัพันธFอันดี โดยการทีผู่<บรหิาร พนักงาน ตลอดจนการชักชวนคูAค<าหรือ

คูAแขAงเข<าไปมีสAวนรAวมกับกจิกรรมเพือ่สงัคมในพื้นที ่เชAน การรAวมพฒันาชุมชนในท<องถ่ิน การรAวมกันสร<าง

อาคารสถานทีเ่พื่อกจิการสาธารณะ เปKนต<น  

6. การดำเนินธุรกิจอยAางมีความรบัผิดชอบตAอสงัคม (Social Responsible Business  

Practice) คือการพัฒนา ปรับปรงุการดำเนินธุรกจิขององคFกรเพือ่ไมAให<เกิดผลกระทบด<านลบกบัสงัคม

และสิง่แวดล<อมหรอืให<เกิดข้ึนให<น<อยทีสุ่ดเทAาทีจ่ะเปKนไปได< เชAน การลดการปลAอยก¢าซ หรือมลภาวะที่

เปKนพิษ 

 สำหรับแผนในการพฒันาระบบ CSR ในกลุAมนิคมอุตสาหกรรมพื้นทีม่าบตาพุด ได<ถูกแบAง

ออกเปKน 2 ระยะเวลา ได<แกA (วีรพงศF ไชยเพิ่ม, 2553, หน<า 7-8: หน<า 11) 

  แผนระยะสั้น เน<นการพฒันาบทบาทและศักยภาพทางด<านการดำเนินการด<านความ

รับผิดชอบตAอสังคมของผู<มีสAวนเกี่ยวข<อง ประกอบด<วย  

   - หน%วยงานภาครัฐ เน<นการพัฒนาสูAความเปKนเอกภาพภายในหนAวยงานภาครัฐ และมี

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกบัทิศทางอนาคต โดยสภาพัฒนFต<องมบีทบาทสำคัญในการกำกับดูแล  

   - หน%วยปฏิบัติ เน<นการบรูณาการความรAวมมือระหวAางหนAวยงานท<องถ่ิน การนิคม

อุตสาหกรรมแหAงประเทศไทย ภาคเอกชน และ NGO 
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   - ผู7ประกอบการอุตสาหกรรม สAงเสริมการพฒันาที่มกีารเป©ดใจ/จรงิใจในการแก<ไข

ปLญหา และเสรมิสร<างหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล<อมที่ชุมชนสามารถเข<ามาตรวจสอบได< 

   - ภาคประชาชน/ชุมชน เน<นเสรมิสร<างความเข<มแข็งและการมีสAวนรAวมมากข้ึน โดยมี

การสร<างองคFความรู<และการรวมกลุAมปฏิสัมพันธFระหวAางกันทีม่ากย่ิงข้ึน 

 แผนระยะยาว เปKนการพัฒนาทีเ่น<นภาพรวมของการดำเนินการระหวAางผู<เกี่ยวสAวนเกี่ยวข<อง

ทั้งหมด โดยเปªาหมายทีส่ำคัญ คือ การพฒันาอยAางจรงิจงัตAอเน่ืองของภาครัฐ โดยการปรบัปรุง 

พระราชบัญญัติสิ่งแวดล<อมเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญมาตรา 67 และสAงเสริมแนวคิด พระราชบัญญัติเขต

เศรษฐกจิพิเศษ การสร<างความเปKนเอกภาพระหวAางผู<มสีAวนเกี่ยวข<องและผู<มสีAวนได<สAวนเสียภายใต<การ

ดำเนินการ การป©ดชAองวAางตAาง ๆ (Gap) เพื่อตอบสนองความต<องการที่แท<จรงิของชุมชน และการสAงเสรมิ

แนวคิด Eco-Industrial Town โครงการภายใต<แผนระยะยาวดังกลAาวที่ถูกวางไว< ประกอบไปด<วยการ

พัฒนา 4 ด<านที่สำคัญ ได<แกA 

   - โครงการด7านสุขภาพ คือ การจัดต้ังโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

   - โครงการด7านเศรษฐกิจชุมชน คือ การสAงเสริมวิสาหกจิชุมชน 

   - โครงการด7านสิง่แวดล7อมและความปลอดภัย ประกอบด<วย การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค และโครงการมาบตาพุดกรีนโลจิสติกสF 

   - โครงการด7านสงัคม ประกอบด<วย การพัฒนาแหลAงเรียนรู<และการศึกษาในพื้นที่ และ

โครงการสนับสนุนด<านวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  

  การจัดต้ังกองทุน  

 การจัดต้ังกองทุนสำหรบัการพัฒนาทีใ่ห<ผู<มสีAวนได<เสียได<รบัผลประโยชนFรAวมกัน ถือเปKนอีก

แนวทางหน่ึงที่สAงเสริมให<ภาคเอกชนผู<ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมเกิดความรับผิดชอบตAอ

กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมที่สAงผลตAอสังคมและสิ่งแวดล<อมในรูปแบบการเกบ็เงินเข<ากองทุนตAาง ๆ 

ที่จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ ซึ่งที่ผAานมาได<มีตัวอยAางของกองทุนสำหรบัการพฒันาทีใ่ห<ผู<มีสAวนได<เสียได<รับ

ผลประโยชนFรAวมกัน เชAน การจัดต้ัง “กองทุนพฒันาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟªา” ซึง่กองทุนฯ ดังกลAาว

เกิดข้ึนจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (เปKนข<อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหAงชาติ: กพช.) โดยมีวัตถุประสงคFเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล<อมใน

ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟªา ซึ่งได<รบัผลกระทบจากกAอสร<างโรงไฟฟªาหรือการผลิตไฟฟªา (พื้นที่รอบโรงไฟฟªา

แบAงออกเปKนพื้นที่ช้ันใน ได<แกA ตำบลในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตของโรงไฟฟªาหรอืนิคมอุตสาหกรรม

ที่โรงไฟฟªาต้ังอยูA และพื้นที่ช้ันนอกซึ่งเปKนพื้นทีท่ี่อยูAนอกเหนือพื้นที่ช้ันใน สำหรับการเกบ็เงินเข<ากองทุนฯ 

จะคำนวณจากโดยคำนวณตามปรมิาณพลงังานไฟฟªาทีผ่ลิตเพื่อจำหนAายและใช<เองอัตราชนิดของเช้ือเพลิง 
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คือ ถAานหิน ลิกไนตF 2.0 สตางคF/หนAวยไฟฟªา พลังหมุนเวียน ประเภทพลงัน้ำ 2.0 สตางคF/หนAวยไฟฟªา 

น้ำมันเตา ดีเซล 1.5 สตางคF/หนAวยไฟฟªา ก¢าซธรรมชาติ 1.0 สตางคF/หนAวย ไฟฟªาพลังหมุนเวียน ประเภท

ลมและแสงอาทิตยF 1.0 สตางคF/หนAวยไฟฟªา และพลงัหมุนเวียน เชAน ก¢าซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษ

วัสดุเหลือใช< ขยะชุมชนและอื่น ๆ 1.0 สตางคF/หนAวยไฟฟªา) (ชัยณรงคF เครือนวน, 2558, หน<า 125) 

 ทั้งน้ีเพือ่นำเงินกองทุนไปใช<ในเรือ่งทีเ่กี่ยวข<องกบัการพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล<อม การพฒันา

คุณภาพชีวิต การบรรเทาความเสียหายในเบือ้งต<นจากผลกระทบทีส่าเหตุมาจากโรงไฟฟªา การพัฒนา

พลังงานหมุนเวียน การจัดทำผงัเมืองรวมชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นทีร่อบโรงไฟฟªา การ

สนับสนุนคAาใช<จAายหรือคAาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหรือการดำเนินการ

อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร (ชัยณรงคF เครือนวน, 2558, หน<า 125) 

 การจัดต้ัง “กองทุนระยองเข<มแข็ง” (เปKนกองทุนที่ได<รับการจัดต้ังข้ึนในปu พ.ศ. 2550 จากผู<วAา

ราชการจงัหวัดระยองในขณะน้ัน) โดยการระดมเงินทุนหรือทรัพยFสินจากผู<ประกอบการ หนAวยงานที่

เกี่ยวข<อง เพื่อนำเงิน ดอกผลและประโยชนFจากกองทุนดังกลAาวไปใช<ในการแก<ไขปLญหาความเดือดร<อน

ของประชาชนที่ได<รับผลกระทบจากปLญหามลพิษทีเ่กิดจากการปลAอยและรั่วไหลของสารเคมีจากโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมทัง้พฒันาพื้นที่ซึง่ได<รบัผลกระทบจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (ในชAวงแรก

สามารถระดมเงินจากภาคสAวนตAาง ๆ ได<ประมาณ 31 ล<านบาท โดยได<รับเงินจากการนิคมอุตสาหกรรม

แหAงประเทศไทย 10 ล<านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10 ล<านบาท บริษัท ปูนซีเมนตFไทย จำกัด 

(มหาชน) 10 ล<านบาท และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอรF จำกดั รวมถึงผู<ประกอบการายอื่น ๆ อีก 1 ล<าน

บาท) (ชัยณรงคF เครือนวน, 2558, หน<า 125) 

 การจัดต้ัง “มูลนิธิกองทุนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล<อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและ

ชุมชนเทศบาลตำบลบ<านฉาง” ในปu พ.ศ. 2550 ทั้งน้ีมีเปªาหมายที่สำคัญ ได<แกA (ชัยณรงคF เครอืนวน, 

2558, หน<า 126) 

   - การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและเฝªาระวังปLญหามลพษิและสิ่งแวดล<อมทีอ่าจ

สAงผลกระทบตAอสุขอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่มาบตาพุดและองคFการบรหิารสAวนตำบลบ<านฉาง 

   - ให<ความชAวยเหลือ ชดเชย บรรเทาและเยียวยาผลอันเกิดจากการแพรAกระจายของ

มลพิษประเภทตAาง ๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่และมแีนวโน<มทีจ่ะสAงผลกระทบตAอสุขภาพอนามัยของชาวบ<าน 

   - ชAวยเหลือสนับสนุนกจิกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล<อมของชาวบ<าน 

และสAงเสรมิสนับสนุนการปªองกันปLญหา การแก<ไขปLญหา รวมทั้งการฟn¦นฟูทรัพยากรธรรม 
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   - สAงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด<านการพัฒนาอาชีพของชุมชน รวมถึงสAงเสริมหรอื

สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การฝ·กอบรม ด<านการอนุรักษFทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม สุขภาพ

อนามัยของประชาชน  

 การดำเนินงานของมลูนิธิฯ ในชAวงแรกได<รับเงินสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแหAง

ประเทศไทยจำนวน 10 ล<านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ล<านบาท บริษัท เอสซจีี เคมิ

คอลสF จำกัด ซึ่งเปKนบริษัทในเครือของบริษัทปูนซเีมนตFไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ล<านบาท และ

จากบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอรF จำกัด จำนวน 500,000 บาท (ตAอมาในปu พ.ศ.2551 มูลนิธิได<รับเงิน

งบประมาณสนับสนุนจากกลุAมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีก 2 ล<านบาท รวมเปKนเงินทั้งสิ้น 32.5 ล<าน

บาท (ชัยณรงคF เครอืนวน, 2558, หน<า 126) 

 การจัดต้ัง “กองทุนสุขภาพเพื่อแก<ไขปLญหาสุขภาพจากมลพษิจากอุตสาหกรรม”เปKนกองทุนที่

ยึดหลักผู<กAอมลพิษเปKนผู<จAาย (Pollution Pays Principle: PPP) เพื่อนำเงินมาชAวยเหลือ อุดหนุนกจิการ

ที่เกี่ยวข<องกบัการดูแลและแก<ไขปLญหาด<านสุขภาพอนามัยแกAประชาชนจากปLญหามลพิษสิง่แวดล<อม โดย

มีข<อเสนอ 3 แนวทาง ประกอบด<วย (คณะกรรมการรAวมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก<ไขปLญหาทางเศรษฐกจิ

จังหวัดระยอง, 29 กรกฎาคม 2558, หน<า 6-7) 

   - ระยะสั้น กรณีจังหวัดทีป่ระกาศเขตควบคุมมลพิษ เชAน จงัหวัดระยองจัดต้ังกองทุน

สุขภาพในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ (ในหมวดด<านสุขภาพ) ตาม

พระราชบัญญัติสAงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล<อมแหAงชาติ พ.ศ. 2535 

   - ระยะยาว ให<แก<ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสAงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล<อม

แหAงชาติ พ.ศ. 2535 หมวดที่ 2 กองทุนสิ่งแวดล<อม ในมาตรา 23 เงินกองทุนให<ใช<จAายเพื่อกจิการ โดย

เพิ่มเปKน (6) เปKนเงินชAวยเหลอืและอุดหนุนกจิการใด ๆ เกี่ยวข<องกับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทีม่ี

การพัฒนาอุตสาหกรรม ทัง้ในมิติสร<างเสริมสุขภาพ ปªองกัน ควบคุมโรค รักษาและฟn¦นฟสูุขภาพ 

    เสนอให<รAางพระราชบญัญัติ มาตรการการคลงัเพื่อสุขภาพ/สิ่งแวดล<อม ยึดหลกัผู<กAอ

มลพิษเปKนผู<จAาย วัตถุประสงคFสำคัญประการหน่ึง คือ เพื่อให<สามารถบริหารจัดการด<านสุขภาพอยAางมี

ประสิทธิภาพ แนวคิดการบรหิารจัดการและการจAายเงินสมทบ สถานประกอบการ/นโยบายสาธารณะที่

สร<างข้ึน จAายสมทบตามความเสี่ยงที่จะกAอมลพิษ ไว<ในกองทุนฯ รAวมกับภาครัฐบรหิารกองทุนแบบพหุ

ภาคี ภาครฐั ภาคประชาชน ภาคสาธารณะสุข และภาคเอกชน องคFประกอบในการบรกิารเปKนรูป 

“คณะกรรมการ” ทั้งน้ี มิได<หมายความวAาเมื่อจAายเงินสมทบแล<ว จะไมAมีความผิด ยังคงมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติตAาง ๆ และต<องจAายเงินสมทบเพิม่  
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 สำหรับการดำเนินการของแตAละกองทุนจะมีคณะกรรมการบรหิารกองทุน เปKนผู<แทนที่มาจาก

ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน รAวมกันทำหน<าทีจ่ัดสรรเงินกองทุน ให<ตอบสนองตรงตAอความ

ต<องการของชุมชนอยAางแท<จรงิ 

 

4. การพัฒนาของภาคประชาชนกับการสร.างฉันทามติของชมุชน 

 บทบาทการพัฒนาของภาคประชาชนกับการสร<างฉันทามติของชุมชนมาบตาพุด แบAงได<เปKน 2 

กลุAมใหญA ๆ คือ กลุAมแรกเปKนภาคประชาชนทีม่องวAาการพฒันาอุตสาหกรรมเปKนสาเหตุและสAงผลกระทบ

ตAอสิ่งแวดล<อมรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูAรอบโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนก็ไมAได<รับผลประโยชนF

จากการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุAมทีส่องเปKนภาคประชาชนทีม่ฐีานทางเศรษฐกจิสมัพันธFกับโรงงาน

อุตสาหกรรม บทบาทของการพฒันาอุตสาหกรรมสูAการสร<างสังคมที่อยูAรAวมกันจากภาคประชาชนคือ (ชัย

ณรงคF เครือนวลและคณะ, 2559) 

4.1 ภาคประชาชนท่ีมองวHาการพัฒนาอุตสาหกรรมนำมาซึ่งปoญหาตHอผู.คนและสังคม 

 การหยุดสร<างและขยายโรงงานอุตสาหกรรม (Deindustrialization) ที่เปKนเชAนน้ันเพราะพื้นที่

ซึ่งเปKนที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมไมAมีศักยภาพหรือความสามารถ (Carrying Capacity) ในการรองรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมอีกตAอไป  

  เสียงจากภาคประชาชนที่ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่เสนอให<หยุดสร<างและขยาย

การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด เพราะพื้นที่มาบตาพุดกำลังเผชิญกับปLญหาจากการพฒันา

อุตสาหกรรมหลากหลายมิติ ข<อมูลที่ถูกใช<เพื่อสนับสนุนทางเลือกเชAนน้ีเปKนข<อมลูที่ตัวแทนของภาค

ประชาชนกลุAมน้ี (ภายใต<กระบวนการทำงานรAวมกบันักวิชาการจากสAวนกลาง) นำไปใช<เพื่อตAอสู<ในศาล

ปกครองในชAวงที่มีการเรียกร<องให<มีประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด เชAน ปLญหาสิ่งแวดล<อม

และมลพิษที่มกีารกลAาวอ<างถึงข<อมูลจากกรมควบคุมมลพิษที่แสดงให<เห็นวAามีสารอินทรียFระเหยอันเปKน

ที่มาของกลิ่นเหม็นตAาง ๆในพื้นที่มาบตาพุดมากกวAา 40 ชนิด ในจำนวนน้ีมีสารทีเ่ปKนสารกAอมะเรง็ถึง 20 

ชนิดและเปKนสารกAอมะเรง็ที่มีคAาสูงเกินกวAามาตรฐานสิง่แวดล<อมขององคFกรคุ<มครองสิง่แวดล<อมจาก

สหรัฐอเมรกิา (US-EPA Region 6 Screening Level) ถึง 19 ชนิดโดยมลพิษเหลAาน้ีสงูกวAาระดับการเฝªา

ระวังต้ังแตA 1.3 เทAาถึง 693 เทAาหรือข<อมลูของกลุAมศึกษาและรณรงคFมลภาวะรAวมกบักลุAมกรีนพีซเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต< ที่แสดงให<เห็นวAาในพื้นทีม่าบตาพุดมสีารอินทรียFระเหยงAายในระดับที่สงูกวAาระดับเฝªา

ระวังในบรรยากาศขององคFกรคุ<มครองสิ่งแวดล<อม (Environmental Protection Agency (EPA) 

Region 6 Screening Level: US-EPA 6) ประเทศสหรัฐอเมริกา เชAนเดียวกันกบัข<อมลูที่ช้ีให<เห็นถึง

ปLญหาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ เชAน ข<อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง ปu พ.ศ. 2550 ที่
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ได<ตรวจรAางกายประชาชนในพื้นที่จำนวน 2,117 คน ผลการตรวจสอบ พบวAา ประชาชนจำนวน 329 คน

หรือคิดเปKนร<อยละ 16 มีสารเบนซีนในเลอืดสูงเกินคAามาตรฐาน โดยชุมชนที่พบจำนวนประชาชนที่มีสาร

เบนซนิมากทีสุ่ด คือ ชุมชนโสภณจำนวน 52 ราย รองลงมา คือ ชุมชนมาบขAา 31 รายและตลาดห<วยโปiง 

30 ราย หรือการศึกษาของสถาบันมะเร็งแหAงชาติ ที่ได<ศึกษาอุบัติการณFของโรคมะเร็งในจงัหวัดระยอง

แบบ Population-Based Cancer Registry โดยเปรียบเทยีบอัตราการเกิดโรคมะเร็งใน 9 จังหวัดของ

ประเทศไทยในปu พ.ศ. 2542 คือ จังหวัดเชียงใหมA ลำปาง นครพนม ขอนแกAน ระยอง อุดรธานี กรุงเทพฯ 

ประจวบคีรีขันธFและสงขลา เมื่อเทียบอัตราอบุัติการณFของผู<ปiวยโรคมะเรง็ใน 9 จังหวัด พบวAา อัตรา

อุบัติการณFของโรคระเม็งปอดและมะเร็งตับในจงัหวัดระยองสูงกวAาจงัหวัดประจวบคีรีขันธF กรงุเทพฯและ

สงขลา สำหรับอบุัติการณFของผู<ปiวยโรคมะเรง็หลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปLสสาวะ มะเรง็เม็ดเลือดขาว

และมะเรง็ปากมดลูกของจงัหวัดระยอง พบวAา มีอัตราทีสู่งสดุ สAวนมะเรง็เต<านมของจงัหวัดระยองมีอัตรา

อุบัติการณFสูงสุดเปKนอันดับที่สอง เปKนต<น (ศาลปกครองระยอง, 2552) 

 สภาพปLญหามลพิษที่ดำรงอยูAในพื้นที่มาบตาพุด กระทัง่นำไปสูAการประกาศเขตควบคุมมลพิษ

ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล<เคียงน้ัน สะท<อนให<ถึงความล<มเหลวในการจัดการและแก<ไขปLญหามลพิษ

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลไกรัฐทีเ่กี่ยวข<อง ดังน้ันหากมีการขยายพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม

ออกไปยAอมซ้ำเดิมสถานการณFมลพิษให<มีความรุนแรงมากข้ึน  

 ทั้งน้ีการหยุดสร<างและขยายโรงงานอุตสาหกรรมดังกลAาวถือเปKนเงื่อนไขจำเปKน (Necessary 

Condition) ที่จะนำไปสูAการอยูAรAวมกันระหวAางโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโรงงาน

อุตสาหกรรม ดังถ<อยคำที่ถูกถAายทอดจากผู<ประสานงานเครอืขAายประชาชนภาคตะวันออก ที่วAา 

   

  “ความฝ:นสงูสุดก็คือว%า ถ7าโรงงานหยุดขยายไปได7น่ีเรากพ็ึงพอใจแล7ว แล7วถ7าเกิด

หยุดขยายแล7วมันจะหาคำตอบในการแก7ป:ญหาได7ตรงจุดที่สดุ แต%ถ7าโรงงานยังขยายอยู%

น่ีการแก7ป:ญหาก็ไม%มีทางแก7ได7 แล7วหลงัจากการหยุดขยายแล7วผมยังเช่ือว%าโรงงานกบั

ชุมชนต7องอยู%ด7วยกันต%อไป เพราะมันหนีกันไม%ได7 ในเมื่อมันหนีกันไม%ได7 แล7วโรงงานก็ไม%

มีแผนจะขยายต%อ” (สทุธิ อัฌชาศัย, 2553, อ<างใน ชัยณรงคF เครือนวล และคณะ, 

2559) 

 

 เมื่อพจิารณาถึงตัวอยAางมาตรการในการแก<ไขปLญหาที่ภาคประชาชนกลุAมน้ีนำเสนอ เชAน 

ข<อเสนอของผู<ประสานงานเครือขAายประชาชนภาคตะวันออกในครั้งทีม่ีชีวิตอยูAที่เข<าเห็นวAาต<องไมAมีการ

ลงทุนใด ๆ ในพื้นทีม่าบตาพุดอีกตAอไป และจำเปKนต<องมกีารใช<เครื่องมือแบบใหมAในการเข<าไปแก<ไข
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ปLญหาสิ่งแวดล<อมโดยเฉพาะการแก<ไขปLญหาในระยะยาวทีต่<องเน<นกระบวนการมสีAวนรAวมของประชาชน

ในท<องถ่ิน รวมทัง้มีมาตรการทางกฎหมายและการลงโทษผู<ประกอบการและเจ<าหน<าทีร่ัฐทีล่ะเมิดกฎ 

กติกาสังคม เปKนต<น  

 

   “....ทีเ่ราคาดหวังคือ อย%างทีห่น่ึงป:ญหาต7องถูกแก7 คือ เราอยากได7เครื่องมือ

ใหม%ทีจ่ะเข7าไปจัดการกับป:ญหาเหล%าน้ี ทีเ่ปRนเครื่องมือระยะยาวในการเข7าไปดูแลและ

จัดการ ต7องใช7หลายมาตรการในการจัดการกับป:ญหาสิ่งแวดล7อม เน7นการสร7าง

กระบวนการมสี%วนร%วมของประชาชน มาตรการบังคับใช7กฎหมาย รวมถึงมาตรการ

ลงโทษ และไม%มีการลงทุนในพื้นที่น้ีอีก เพราะมกีารทำให7สงัคมเข7าใจผิดมาตลอดว%า ถ7า

ไม%มีการลงทุนแล7วประเทศจะมีป:ญหา ต7องทำให7สงัคมเข7าใจให7ได7ว%าถ7ามีการลงทุน

ที่มากเกินไปกว%าพื้นที่น้ันจะรับได7 ก็จะเปRนการสร7างป:ญหาในภายหลัง จะมีการ

เสียชีวิต เจ็บ จนทำให7เห็นภาพลบของการพัฒนา…” (สุทธิ อัฌชาศัย, 2553 ก., อ<าง

ใน ชัยณรงคF เครือนวล และคณะ, 2559) 

 

  การทบทวนการกำหนดผังเมือง ข<อเสนอเชAนน้ีเกิดข้ึนภายใต<สถานการณFที่พื้นที่การพัฒนา

อุตสาหกรรมมีแนวโน<มที่จะขยายตัวอยAางตAอเน่ืองกระทั่งเกดิการ “รุกล้ำ” เข<าไปสูAพื้นทีเ่กษตรกรรม พื้นที่

ที่อยูAอาศัย พื้นที่อนุรกัษF ดังตAอไปน้ี 

   พื้นที่มาบตาพุด จงัหวัดระยอง ที่ประชาชนกลุAมหน่ึงเห็นวAาโรงงานอุตสาหกรรมเริม่

ขยายตัวและเข<ามาใกล<ชุมชนมากข้ึนเรือ่ย ๆ ซึ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเข<าใกล<ชุมชนเชAนน้ี

อาจนำมาซึง่ผลกระทบทางด<านสิ่งแวดล<อมและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูAรอบโรงงานอุตสาหกรรม 

ดังความรู<สกึของประชาชนรายหน่ึงในพื้นทีม่าบตาพุดที่วAา  

 

    ทุกวันน้ีผังเมืองสมี%วงมันเลาะเข7ามาในชุมชนเรามากเกินไป สภาพความ

เปRนอยู%ของเราในป:จจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมพ%นมลพิษใส%ลมหายใจเราทุกวัน ทำให7

เราอยู%ไม%ได7” (เจริญ เดชคุ<ม อ<างถึงในแม<นวาดกญุชร ณ อยุธยาและรวงทอง จันดา, 

2554, หน<า 75) 

 

 ซึ่งความพยายามของการขยายพื้นทีอุ่ตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและใกล<เคียงน้ีเห็นได<

ชัดเจนจากรAางผังเมืองฉบับใหมA (พ.ศ.2558) ก็ยังสนับสนุนให<เกิดการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่
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เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษFชนบทและพื้นทีเ่ขตควบคุมมลพิษ เชAน ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสูAพื้นที่

ตำบลบ<านแลง ตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลห<วยโปiง เปKนต<น กระทั่งเกิดการรวมตัวของ

ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดและใกล<เคียงเรียกร<องให<เกิดการทบทวนและแก<ไขผงัเมืองใหมA สาเหตุทีท่ำให<

ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดและเครือขAายออกมาเคลื่อนไหวคัดค<านผังเมืองรวมในลักษณะเชAนน้ีถูก

ถAายทอดให<เห็นจากตัวแทนผู<คัดค<านรายหน่ึงที่วAา  

  

   “แทนที่เราจะได7บทเรียนจากคดีมาบตาพุด ทีก่็ชัดเจนอยู%ว%ามีการเจบ็ปuวย 

ผิดปกติ สิง่แวดล7อมเสียหายรุนแรงจนต7องประกาศเขตควบคุมมลพิษ ทำแผนลดและ

ขจัดมลพิษ เสียเงินไปกี่พันล7าน แต%ร%างผังเมืองฉบบัน้ีสวนทางหมดเลย ปลดล็อคหมด

ทุกอย%าง อยากจะสร7างโรงงานตรงไหนก็ได7หมดยกเว7นไปสร7างบนปuาเขา” (นิชา รัก

พานิชมณี, ให<สัมภาษณFประชาไท, 7 สงิหาคม 2558) 

 

ภาพที่ 3 รAางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2558 

 

 
 ที่มา : ชัยณรงคF เครือนวลและคณะ 2559 

 

  การทบทวนเครือ่งมอืที่ใช7ในการประเมินผลจากการพฒันาอตุสาหกรรม ข<อเสนอในการ

ทบทวนเครื่องมือที่ใช<ในการประเมินผลจากการพฒันาอุตสาหกรรม โดยสAวนใหญAจะเปKนการอ<างองิ

ความคิดของนักวิชาการจากสAวนกลางและกลไกรัฐที่ทำหน<าที่ในการบรหิารจัดการสิ่งแวดล<อม หรือเปKน
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การประมวลตัวแบบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล<อมหรือการประเมินผลกระทบสุขภาพที่ควรจะเปKน

ตามความเห็นของภาคประชาชนกลุAมน้ี ดังน้ันการนำเสนอทางเลอืกในมิติน้ีคณะผู<วิจัยจงึจะขอนำเสนอ

ทางเลือกการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมและสุขภาพที่ควรจะเปKนตามข<อเสนอของนักวิชาการที่

ภาคประชาชนกลุAมน้ีอ<างอิงถึงเปKนหลัก ดังรายละเอียดตAอไปน้ี 

 

   การทบทวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) กลAาวได<วAาการประเมินผลกระทบทางด<านสิ่งแวดล<อมเปKนมาตรการทางกฎหมายที่

กำหนดให<โครงการบางประเภทต<องจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อคาดการณFผลที่จะเกิดข้ึนตAอสิ่งแวดล<อม

จากการดำเนินโครงการและเสนอแนะมาตรการลดและตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเพื่อนำไปสูAการ

พัฒนาโครงการอยAางเหมาะสมโดยไมAทำลายสิ่งแวดล<อมทัง้ในระหวAางการกAอสร<างและการดำเนินงาน 

อยAางไรก็แล<วแตAการดำเนินการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมทีผ่AานมากลบัพบปLญหาทีส่ำคัญ 

ดังตAอไปน้ี (ปาริชาต ศิวะรักษF, 2545) 

     - การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมเปKนการประเมินเฉพาะระดับโครงการ

เทAาน้ัน (Project-level) กลAาวคือ เปKนการดำเนินเฉพาะบางประเภทและขนาดโครงการ ไมAได<กำหนดให<มี

การจัดทำรายงาน EIA ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ทำให< EIA เปKนมาตรการเชิงรบัไมAมปีระสิทธิผลใน

การบริหารจัดการสิ่งแวดล<อมและไมAสามารถใช<เปKนเครื่องมอืในการวางแผนได<เทAาที่ควร 

     - ข้ันตอนและกระบวนการจัดทำและการพจิารณารายงาน EIA ยังมลีักษณะรวม

ศูนยFที่สAวนกลาง ขาดการมสีAวนรAวมของประชาชนทั้งในข้ันตอนการกำหนดนโยบาย การคิดและตัดสินใจ

เพื่อเลือกแนวทางการพัฒนาพื้นที่ การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบ การจัดทำและการพิจารณา

รายงาน EIA ปLญหาดังกลAาวเปKนผลที่เกี่ยวเน่ืองกับกฎหมาย/กระบวนการที่ยังไมAรบัรองหรือสAงเสริมการมี

สAวนรAวม รวมทัง้การขาดกลไกทีส่AงเสริมการมสีAวนรAวมที่มีประสิทธิภาพ ขาดความจริงใจในการจัดการมี

สAวนรAวม กระทั่งการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมถูกต้ังข<อสงสัยและไมAได<รับการยอมรบัจาก

ประชาชน 

      - กระบวนการ EIA เน<นการวิเคราะหFผลกระทบมากกวAาการพัฒนาและวางแผน

จัดการผลกระทบ ขณะเดียวกันทีผ่Aานมาก็ขาดการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการตAาง ๆ ทีร่ะบุ

ไว<ในรายงาน EIA  

 ด<วยเหตุน้ีทำให<ผู<มสีAวนได<เสียกบัการประเมินผลกระทบทางด<านสิ่งแวดล<อมมองวAา EIA เปKน

เพียงการทำรายงานเพือ่สร<างความชอบธรรมให<กบัโครงการตAาง ๆ เทAาน้ัน เมื่อพจิารณาถึงข<อเสนอในการ

ประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมที่ควรจะเปKนน้ัน มกีารกลAาวถึงการนำเอาแนวคิดที่เรียกวAา "การ
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ประเมินสิ่งแวดล<อมระดับยุทธศาสตรF" (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึง่เปKน

กระบวนการวิเคราะหF ประเมินศักยภาพและข<อจำกัดของสิง่แวดล<อมทีอ่าจเกิดข้ึนจากการดำเนินระดับ

นโยบาย แผน และโปรแกรม (Policy, Plan and Programme: PPP) โดยบูรณาการมิติด<านสิง่แวดล<อม 

เศรษฐกจิ สังคมและเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให<การตัดสินใจน้ันมีคุณภาพ รอบคอบ 

โปรAงใสและมสีAวนรAวมจากผู<มีสAวนได<สAวนเสียทกุภาคสAวน ทั้งน้ี SEA เปKนกระบวนการที่เริ่มต้ังแตAกAอนการ

ทำนโยบาย แผน และโปรแกรม โดยมีกระบวนการของการประเมินผลกระทบทัง้ในแงAบวก และแงAลบที่

อาจเกิดข้ึนตAอสิ่งแวดล<อม สงัคม เศรษฐกจิ สำหรบัทางเลอืกตAาง ๆ โดยข<อมูลที่ได<จากการประเมิน

สิ่งแวดล<อมระดับยุทธศาสตรFทั้งหมดจะถูกสAงตAอให<กับผู<สร<างและผู<มีอำนาจในการตัดสินใจให<ใช<นโยบาย 

แผน และโปรแกรม (เรวดี โรจนกนันทF, 2559) 

 เมื่อพจิารณาถึงความแตกตAางระหวAางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล<อม  (EIA) และการ

ประเมินสิ่งแวดล<อมระดับยุทธศาสตรF (SEA) ผู<วิจัยสามารถสรปุได<ดังตAอไปน้ี (สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล<อม, 2551) 

   - EIA เปKนการประเมินผลกระทบในระดับโครงการ สAวน SEA เปKนการประเมินผล

กระทบในระดับนโยบาย แผนและโครงการ 

   - EIA เน<นการผลกระทบสิ่งแวดล<อม สAวน SEA เน<นการออกแบบเพือ่เตรียมความพร<อม

เพื่อแสวงหาทางเลือกทีเ่หมาะสมในการลดกระทบด<านลบและใช<ประโยชนFจากผลกระทบทางบวก 

   - EIA เปKนการประเมินผลกระทบทางตรง (Direct Impact) และทางอ<อม (Indirect 

Impact) เทAาน้ัน แตA SEA จะมกีารประเมินผลกระทบสะสม (Cumulative impact) และผลกระทบเสรมิ

กัน (Synergistic Impact) และเช่ือมโยงผลกระทบที่เกี่ยวข7องในทุก ๆ ด7านเข7าด7วยกัน 

   - SEA เปRนการประเมินที่ต7องบรูณาการเทคนิควิธีการทีห่ลากหลายและสามารถ

วิเคราะหPผลกระทบภาพรวมในเชิงพื้นที่และเชิงคุณภาพเพื่อบรหิารจัดการสิ่งแวดล7อมอย%างครบวงจรและ

เกิดความย่ังยืนทัง้มิติสิง่แวดล7อม สังคมและเศรษฐกิจ 

   - SEA เน7นกระบวนการมสี%วนร%วมของผู7มสี%วนได7ส%วนเสยีทุกข้ันตอนและทกุระดับของ

การตัดสินใจบนพื้นฐานแนวคิดการมีส%วนร%วมของสาธารณะ (Public Participation) และเน7นการสร7าง

เครือข%าย แต% EIA จะให7ความสำคัญกบัการมสี%วนร%วมสาธารณะในกรณีโครงการดังกล%าวเกี่ยวข7องและ

ก%อให7เกิดผลกระทบเชิงลบต%อสิ่งแวดล7อมสูง ขณะที่ EIA ไม%ได7นำเสนอทางเลือกเพื่อให7สาธารณชนมสี%วน

ร%วมในการตัดสินใจในโครงการ 
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   การทบทวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพถูกนำมาใช<ในสังคมไทยในชAวงการปฏิรปูระบบสุขภาพ กระทั่งมกีาร

บรรจเุครื่องมือดังกลAาวไว<ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหAงชาติ พ.ศ.2550 ตAอมาแนวคิดวAาด<วยการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็ถูกบัญญัติไว<ในรัฐธรรมนูญแหAงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 

67 วรรคสอง ความวAา (เอชไอเอ, 2559) 

 

   “ การดำเนินโครงการหรือกจิกรรมที่อาจก%อให7เกิดผลกระทบต%อชุมชนอย%าง

รุนแรงทั้งทางด7านคุณภาพสิ่งแวดล7อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได7 

เว7นแต%จะได7ศึกษาและประเมินผลกระทบต%อคุณภาพสิ่งแวดล7อมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน และจัดให7มีกระบวนการรับฟ:งความคิดเห็นของประชาชนและผู7มี

ส%วนได7เสียก%อน รวมทัง้ได7ให7องคPการอิสระซึ่งประกอบด7วยผู7แทนองคPการเอกชนด7าน

สิ่งแวดล7อมและสุขภาพ และผู7แทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ัดการศึกษาด7านสิ่งแวดล7อม

หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด7านสุขภาพ ให7ความเห็นประกอบก%อนมกีารดำเนินการ

ดังกล%าว” 

 

 ในชAวงแรกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกลายเปKนเครือ่งมือของภาคประชาชนในการ

ตAอสู<เพือ่ให<เกิดการระงับการกAอสร<างหรอืขยายการพัฒนาอตุสาหกรรม เชAน กรณีพิพาทเกี่ยวกบั

เจ<าหน<าที่ของรัฐกระทำการโดยไมAชอบด<วยกฎหมายและละเลยตAอหน<าที่ตามกฎหมายกำหนดให<ต<อง

ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน<าที่ดังกลAาวลAาช<าเกินสมควรดังกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพดุ

หรือที่ผู<คนในสังคมรู<จักกันในนามของ “กรณีการขอให<ศาลระงับการกAอสร<างโครงการหรือกจิกรรม 

76 โครงการ” (ศาลปกครองกลาง, 2552, หน<า 4-7 อ<างถึงในชัยณรงคF เครือนวน, 2558, หน<า 198) 

 กระทัง่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 กำหนดมาตรการหรอื

วิธีการเพื่อบรรเทาทกุช่ัวคราวกAอนคำพิพากษาโดยสัง่ระงบัโครงการทั้ง 76 โครงการทีจ่ะดำเนินการ

กAอสร<างในพื้นทีม่าบตาพุดเอาไว<เปKนการช่ัวคราว อยAางไรก็แล<วแตAเมือ่มกีารนิยามคำวAา “โครงการ

หรือกิจกรรมที่อาจกAอให<เกิดผลกระทบตAอชุมชนอยAางรุนแรงทั้งทางด<านคุณภาพสิ่งแวดล<อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพ” น้ันปรากกฎวAามีการกำหนดประเภทโครงการหรอืกิจกรรมทีอ่าจ

กAอให<เกิดผลกระทบตAอชุมชนอยAางรุนแรงฯ ทีจ่ะต<องดำเนินการประเมินผลกระทบทางด<าน

สิ่งแวดล<อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเอาไว< 11 โครงการ (ดูรายละเอยีดของ 11 โครงการได<ใน

ภาคผนวก ก) ทำให<โครงการการกAอสร<างหรือขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวน 76 โครงการที่ถูก
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ภาคประชาชนฟªองร<องน้ันสามารถดำเนินการตAอไปได< (มเีพยีง 2 โครงการเทAาน้ันที่ถูกระงบัการ

ดำเนินการ) 

 ประเด็นดังกลAาวทำให<เกิดการเรียกร<องให<มกีารทบทวนการกำหนดประเภทของโครงการ

หรือกิจกรรมที่อาจกAอให<เกิดผลกระทบตAอชุมชนอยAางรุนแรงฯ และทำให<การประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพเปKนเครื่องมือทีป่กปªองผลประโยชนFของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพฒันาอุตสาหกรรมมากวAา

เปKนกระบวนการทีส่ร<างความชอบธรรมให<กับกลุAมทุนที่เข<ามาลงทุน ในพื้นที่ตAาง ๆ ทัง้น้ีเพราะการ

ประเมินผลกระทบด<านสขุภาพในปLจจุบันยังมีปLญหาทีป่รึกษาทางวิชาการที่ต<องพึง่เงินจากบริษัทที่

สร<างโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันกระบวนการมสีAวนรAวมของประชาชนยังถูกจำกัดอยูAที่การมี

สAวนรAวมในข้ันแสดงความคิดเห็นเทAาน้ันและยังไมAมีการนำแนวคิดความรับผิดชอบทางสงัคมเข<ามาอยูA

ในกระบวนการประเมิน เปKนผลให<การประเมินผลกระทบทางสุขภาพทีผ่AานมาเปKนเพียง “พิธีกรรม” 

ในการขออนุญาตเป©ดโรงงานโดยมีประชาชนเปKนเพียง “หน<าม<า” ที่ได<รับของแจกจากบริษัทและเงิน

คAารถสำหรับการเข<ารAวม กระทั่งกระบวนการดังกลAาวกลายเปKนอาชีพหน่ึงของประชาชนในพื้นที ่

 ทางออกในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ถูกนำเสนอโดยภาคประชาชนกลุAมน้ี คือ 

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต<องเปKนการประเมินในระดับ “ฐานราก” ใช<กระบวนการ

แบบ “ลAางข้ึนบน” (Bottom-up) เน<นการมีสAวนรAวมของผู<มีสAวนได<เสียอยAางหลากหลายและ

ครอบคลมุทุกฝiาย โดยเฉพาะการเป©ดโอกาสให<ประชาชนในพื้นที่เข<ามามสีAวนรAวมในทกุข้ันตอนในทกุ

มิติ  

 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากฐานรากซึ่งเน<นกระบวนการมสีAวนรAวมของ

ประชาชนเปKนหลัก สอดคล<องกบัความคิดของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหAงชาติ (สช.) ในเรือ่ง 

“การประเมินผลกระทบด<านสุขภาพโดยชุมชน” (Community Health Impact Assessment: 

CHIA) ซึง่เปKนกระบวนการทีเ่ปKนการเรียนรู<รAวมกันของชุมชนท<องถ่ินเพือ่สร<างการมสีAวนรAวมด<านการ

ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะหรือโครงการหรือกจิกรรมการพัฒนาตAาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในท<องถ่ิน โดย

ประชาชนในชุมชนท<องถ่ินเปKนผู<สร<างเครื่องมือการประเมินผลกระทบตามสภาพภูมินิเวศนF วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมในแตAละท<องถ่ิน ทั้งน้ีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหAงชาติได<วางแนวทางในการ

ประเมินผลกระทบด<านสขุภาพโดยชุมชนเปKน 4 ข้ันตอนใหญA ๆ คือ (สมพร เพ็งค่ำ, 2555,หน<า 7) 

  ข้ันตอนที่หน่ึง เปKนการสร<างเครื่องมือของชุมชนหรือการนิยามคำวAา “สุขภาพชุมชน” 

กลAาวคือ เปKนการกำหนดอนาคตและวิสัยทัศนFของชุมชนและการค<นหาปLจจัยที่มผีลตAอสุขภาพของ

ผู<คนในชุมชนโดยเฉพาะอยAางย่ิงปLจจัยด<านสังคม หลังจากน้ันจึงพฒันาตัวช้ีวัดของปLจจัยกำหนด

สุขภาพในแตAละประเด็น 
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  ข้ันตอนที่สอง การประเมินผลกระทบตAอสุขภาพของชุมชน คือ การที่ผู<คนในชุมชน

รAวมกันพจิารณาวAาการพฒันาทีจ่ะเกิดข้ึนในชุมชนท<องถ่ินจะสAงผลให<เกิดการเปลี่ยนแปลงปLจจัย

กำหนดสุขภาพของชุมชนอยAางไร เครื่องมือสำคัญในกระบวนการน้ี ได<แกA แผนที่ชุมชน แบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณFที่เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน ระบบนิเวศนF วิถีชีวิต ทรัพยากรในชุมชน เปKนต<น 

  ข้ันตอนที่สาม การผลกัดันสูAกระบวนการตัดสนิใจ คือ การผลักดันข<อมลูที่ได<จากการ

ทำเอชไอเอสูAผู<กำหนดนโยบาย เชAน องคFกรปกครองสAวนท<องถ่ิน หนAวยงานรัฐสAวนกลาง เปKนต<น เพือ่

กAอให<เกิดการตัดสินใจรAวมกันเกี่ยวกับทางเลือกการพฒันาทีเ่หมาะสมกับสภาพภูมินิเวศของท<องถ่ิน 

  ข้ันตอนที่สี่ การติดตามและประเมินผล เพือ่ติดตามผลกระทบทั้งทางบวกและลบโดย

ใช<เครื่องมอืที่ชุมชนเปKนผู<กำหนดข้ึน 

  ทั้งน้ีเงื่อนไขที่จะทำให<การประเมินผลกระทบด<านสุขภาพโดยชุมชนได<รับการยอมรบั

จากผู<คนในชุมชนและหนAวยงานทีเ่กี่ยวข<องน้ัน ผู<วิจัยเห็นวAาจะต<องมีการช้ีแจงและสร<างความเข<าใจ

รAวมระหวAางภาคสAวนตAาง ๆ ที่มสีAวนได<สAวนเสียกับโครงการ รวมทัง้สร<างกระบวนการสือ่สาร

สาธารณะเพือ่ทำให<สาธารณชนได<รับทราบถึงกระบวนการข้ันตอน กระบวนการและเปªาหมายของ

การประเมินผลกระทบด<านสุขภาพโดยชุมชน 

  เหนือสิ่งอื่นใดผู<วิจัยเหน็วAาผู<มีสAวนได<เสยีทุกฝiายต<องมีความจรงิใจและผลักดันให<การ

ประเมินผลกระทบด<านสุขภาพสิ่งแวดล<อม เปKนกลไกซึ่งทำหน<าที่ในการปªองกันปLญหาและผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึนตามมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมผAานหลักการที่สำคัญ ดังตAอไปน้ี 

    - กระบวนการประเมินจะต<องใช<ระบบการตรวจสอบและถAวงดุล (Check and 

Balance) ระหวAางกลุAมตAาง ๆ ทัง้ในภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ภาคชุมชน และภาควิชา

การ 

    - ในกระบวนประเมินจะต<องมีกลไกบงัคับให<มีการเป©ดเผยรายงานการ

ประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล<อมและสุขภาพตAอสาธารณชนกAอนที่จะมีการอนุมัติโครงการการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

    - งบประมาณและคAาใช<จAายที่ใช<ในการประเมินสำหรับที่ปรึกษาและนักวิชาการ

ควรดำเนินการผAานกองทุนกลาง โดยไมAให<รับเงินโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมที่ขอกAอสร<างโรงงาน

อุตสาหกรรม 

  4.2 ภาคประชาชนท่ีมีฐานเศรษฐกิจสัมพันธMกับโรงงานอุตสาหกรรม 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต<โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝLoงทะเลตะวันออก ทำให<เกิด

ความต<องการที่ดินเพื่อกAอสร<างนิคมและโรงงานอุตสาหกรรมเปKนจำนวนมาก สาเหตุเชAนน้ีนำมาซึ่ง
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การสญูเสียที่ดินของชาวบ<านจากการเวนคืนเพือ่รองรบัการเข<ามาของภาคอุตสาหกรรม เชAน กรณี

การตราพระราชบัญญัติเวนคืนในปu พ.ศ.2527 จำนวน 8,070 ไรA คลอบคลุมตำบลห<วยโปiงและตำบล

มาบตาพุด 

 การสญูเสียที่ดินทำกินในภาคเกษตรกรรมเชAนน้ีทำให<ชาวบ<านบางสAวนย<ายออกจากพื้นที่ 

ขณะที่บางสAวนต<องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางเศรษฐกจิซึง่เดิมอยูAบนฐานของการผลิตในภาค

เกษตรกรรมสูAการผลิตเพื่อตอบสนองแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่กิดข้ึนอยAางมากมายในพื้นที ่

เชAน กรณีชาวบ<านในพื้นที่มาบตาพุดที่ปรับตัวเข<าสูAการเปKนผู<ประกอบการรายยAอย โดยการหันไป

ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกจิในภาคบริการทัง้กิจการหอพัก (ขนาดเล็ก), ทำอาหารหรือขายของ

ให<กับโรงงานอุตสาหกรรม, กิจการร<านขายของชำ, บางรายมีกิจการเกี่ยวกับการบริการในรูปแบบ

ตAางๆ ไมAวAาจะเปKนบริการซัก อบรีด, ชAางทำผม, ชAางเสรมิสวย,ขับรถรบัสAงแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม, ขับรถมอเตอรFไซคFรับจ<าง ทัง้น้ีเพื่อให<บรกิารแกAกลุAมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

กลAาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ชาวบ<านกลุAมน้ีเปKนกลุAมคนที่ได<รบัผลประโยชนF (ทางเศรษฐกจิ) ในเชิงเช่ือมโยง 

(Linkage Effect) จากการเข<ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือกรณี

ชาวบ<านในพื้นที่แหลมฉบังที่บางสAวนต<องเลกิอาชีพทำนาและการทำไรAมันสำปะหลงั เน่ืองจากการ

ขายที่ดินให<กับบริษัท และบางสAวนเปKนพื้นทีเ่วนคืนจากทางรัฐทำให<ชาวบ<านบางกลุAมต<องผันตัวเอง

เข<าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บางหันไปสAวนประกอบอาชีพบรกิารทั้งร<านอาหาร ร<านขายของ

ชำ บางรายให<โรงงานอุตสาหกรรมเชAาที่ดินของตนเองเพื่อสร<างโกดังจัดเก็บสินค<า (ชัยณรงคF  

เครือ นวน, 2558, หน<า 202-203; วิง กฤษณะภูติ, สัมภาษณF 26 กรกฎาคม 2557 อ<างถึงในบญุเชิด 

หนูอิ่มและคณะ, 2559) 

 ด<วยวิถีชีวิตทางเศรษฐกจิทีส่ัมพันธFโรงงานอุตสาหกรรมเชAนน้ีกลายเปKนเงื่อนไข (On 

Condition) สำคัญทีท่ำให<ชาวบ<านกลุAมน้ีต<องพึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรม กระทั่งนำไปสูAความคิดในการ 

“อยูAรAวมกัน” (Coexistence) ระหวAางชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุทีเ่ปKนเชAนน้ันเพราะการอยูA

รAวมกันระหวAางโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเปKนหลักประกันถึงผลประโยชนFทางเศรษฐกจิและสงัคมใน

รูปแบบตAาง ๆ ที่ชาวบ<านจะได<รับจากรฐัและโรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่ความเปKนจรงิของสังคมไมA

สามารถทีจ่ะแยกชุมชนท<องถ่ินออกจากอุตสาหกรรมและไมAสามารถแยกโรงงานอุตสาหกรรมออกจาก

ชุมชนท<องถ่ินได< เมื่อเปKนเชAนน้ีพวกเขาจึงพยายามแสวงหาหนทางทีจ่ะทำให<ชุมชนโดยรอบโรงงาน

อุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมอยูAรAวมกันได< โดยที่ไมAมีฝiายใดฝiายหน่ึงได<และเสียประโยชนFมาก

จนเกินไปอยAางทีเ่ปKนอยูAในปLจจุบัน ซึง่ประชาชนกลุAมน้ีเห็นวAาปLญหามลพิษและผลกระทบจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม เปKนปLญหาทีส่ามารถปªองกันหรือจัดการ/แก<ไขให<บรรเทาเบาบางลงไปได< หากหนAวยงานทั้ง
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ภาครัฐ เอกชนหรอืผู<สAวนเกี่ยวข<องกับการพฒันาอุตสาหกรรมทุกฝiายมีความตระหนักรAวมหรือให<

ความสำคัญและมีความจรงิใจในการแก<ไขปLญหาเหลAาน้ันอยAางแท<จริงอยAางไรก็แล<วแตAผู<คนกลุAมน้ีกไ็มAได<

ปฏิเสธการดำรงอยูAของสภาพปLญหาทีเ่กี่ยวเน่ืองตามมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ไมAได<

ปฏิเสธการสร<างหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมเชAนกันเพราะการเพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมยAอม

หมายถึงผลประโยชนFทางเศรษฐกจิที่พวกเขาได<รับ แตAการเพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมต<องเพิม่ข้ึนโดย

ที่โรงงานอุตสาหกรรมและรัฐต<องมีความจริงใจในการปªองกนัและแก<ไขปLญหาทีจ่ะเกิดข้ึนตามมาจากการ

เพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม (ชัยณรงคF เครือนวน, 2558, หน<า 204-207) 

 ดังน้ันหากจะพจิารณาถึงทางเลือกในการพฒันาอุตสาหกรรมที่ภาคประชาชนซึ่งฐานเศรษฐกิจ

สัมพันธFกบัโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำให<โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนท<องถ่ินสามารถอยูAรวมกันได< คือ 

   การบงัคับใช7กฎหมายอย%างจริงจัง กลAาวได<วAาการแก<ไขปLญหาผลกระทบจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมทีผ่Aานมาน้ัน มีการบญัญัติกฎหมาย การออกนโยบายและมาตรการเปKนจำนวนมาก แตAกลับ

ไมAถูกนำมาใช<ในการแก<ไขปLญหาอยAางจรงิจงั ด<วยเหตุน้ีจงึทำให<ปLญหาทีเ่กิดข้ึนจากการพฒันา

อุตสาหกรรมไมAได<รบัการแก<ไขอยAางที่ควรจะเปKน ทำให<ภาคประชาชนกลุAมน้ีจงึเห็นด<วยกับความคิดของ

ภาคประชาชนที่เห็นวAาการพัฒนาอุตสาหกรรมนำมาซึ่งปLญหาและผลกระทบ ในลกัษณะที่วAารัฐมี

ผลประโยชนFเชิงโครงสร<างอยูAกับการพฒันาอุตสาหกรรมทำให<เกิดความขัดกันระหวAางบทบาทในอุดมคติ

ตามอำนาจหน<าที่ (Ideal Role) กับบทบาทที่เปKนจริง (Actual Role) กระทั่งขาดความจรงิใจในการแก<ไข

ปLญหาที่เกิดข้ึน (โสต ศะละลาศ, สุชาติ กอเซ็ม, สมัภาษณF 11 กรกฎาคม 2559) 

  ผู7ประกอบการต7องมคีวามชัดเจนและจริงใจในการแก7ไขป:ญหา สาเหตุที่เปKนเชAนน้ันเพราะ

ชาวบ<านเหลAาน้ีมองวAาทีผ่AานมาโรงงานอุตสาหกรรมยังไมAมีความจริงใจหรือให<ความสำคัญอยAางจริงจังใน

การแก<ไขปLญหามลพิษและเยียวยาผู<คนท<องถ่ินที่ได<รบัผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังเชAน การ

ดำเนินโครงการที่แสดงให<เห็นถึงความรบัผิดชอบตAอชุมชนท<องถ่ิน (มาตรการชดเชย) ของโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งโดยสAวนใหญAยังเปKนไปในลักษณะของโครงการแนวสังคมสงเคราะหFในรปูของการจัดหา

งบประมาณให<กับชุมชนจากเบื้องต<นลงสูAฐานราก หรอืบางครั้งเปKนเพียงโครงการที่บรรเทาอาการ

ภายนอก ซึ่งไมAได<มุAงเน<นไปการแก<ไขที่รากเหง<าของปLญหา หรือบางครัง้กเ็ปKนการดำเนินการในรปูแบบ

งานประชาสัมพันธF (Public Relation: PR) หรือที่ชาวบ<านในชุมชนเรียกวAา “การปLกปªาย ถAายรปู” เชAน 

การสนับสนุนงบประมาณให<แกAชุมชนในการจัดงานวันลอยกระทง การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุน

การกีฬา เปKนต<น ทำให<ไมAเกิดการแก<ไขปLญหาที่ต<นเหตุ (โสต ศะละลาศ, สุชาติ กอเซ็ม, สมัภาษณF 11 

กรกฎาคม 2559) 
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 ในสAวนของการแก<ไขปLญหามลพิษและสิ่งแวดล<อม ชาวบ<านเหลAาน้ีเรียกร<องให<โรงงาน

อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบ ตระหนักและใสAใจในการแก<ไขปLญหาเรื่องน้ีอยAางจรงิจัง โดยเสนอให<

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รAวมกันรบัผิดชอบตAอปLญหาทีเ่กดิข้ึนในภาพรวมระดับพื้นที่ไมAใชAการปLดความ

รับผิดชอบผAานการอ<างวAาโรงงานอุตสาหกรรมของตนมีความเปKนมาตรฐานและในกระบวนการผลิตก็ไมAได<

กAอให<เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น ด<วยเหตุน้ีโรงงานอุตสาหกรรมของตนจึงไมAใชAผู<กAอปLญหามลพิษ ซึง่คำ

กลAาวอ<างเชAนน้ีชาวบ<านเห็นวAาจะย่ิงทำให<สถานการณFมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดดำรงอยูAและไมAได<รบัการ

แก<ไข ดังน้ันที่ผAานมาพวกเขาจึงพยายามเรียกร<องให<โรงงานอุตสาหกรรม (และกลไกรัฐ) รAวมมือ รวมถึงให<

ความสำคัญกับปLญหามลพิษในฐานะทีเ่ปKนปLญหารAวมของทกุภาคสAวนที่เกี่ยวข<องไมAใชAการใช<วิธีการปLด

ความรับผิดชอบ ทั้งน้ีเพื่อนำไปสูAการแสวงหามาตรการในการแก<ไขปLญหามลพิษอยAางย่ังยืนและมี

ประสิทธิภาพไมAวAาโรงงานอุตสาหกรรมเหลAาน้ันจะเปKนผู<กAอมลพิษหรือไมAก็ตาม 

 การสร7างมาตรการชดเชยแก%ชุมชนในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรฐานชดเชยที่ถูก

นำเสนอจากภาคประชาชนกลุAมน้ี ให<น้ำหนักไปทีก่ารบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมมากกวAาวิธีการเยียวยาที่โรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช<อยูAในปLจจุบัน ทั้งน้ีเพราะการใช<นโยบาย

ชดเชยเยียวยาแกAชาวบ<านมาบตาพุดในอดีตน้ันมักจะประสบกับความล<มเหลวเน่ืองจากเปKนการชดเชยอยูA

ในรูปการจัดสรรงบประมาณให<แกAประชาชนและคนกลุAมตAาง ๆ ในเขตมาบตาพุด เชAน มูลนิธิกองทุนเพื่อ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล<อมที่ได<รับงบประมาณจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นทีม่าบตาพุดกวAา 30 ล<าน

บาท (กองทุนแหAงน้ีประสบปLญหาในการบรหิารจัดการกระทั่งเกิดความขัดแย<งในกลุAมประธานชุมชน) 

หรือกรณีกองทุนพฒันาไฟฟªา ที่นำมาซึง่ความขัดแย<งในเรื่องการจัดสรรงบประมาณระหวAางกลุAมผู<นำ

ชุมชนกับชาวบ<านทั่วไปหรอืระหวAางชุมชนกับผู<วAาราชการ (โสต ศะละลาศ, สุชาติ กอเซม็, สัมภาษณF 11 

กรกฎาคม 2559) ทั้งน้ีมาตรการชดเชยแกAชุมชนที่ถูกนำเสนอจากภาคประชาชนกลุAมน้ีประกอบไปด<วย 

(ชัยยนตF ประดิษฐศิลป~, 2556, หน<า 69-72; โสต ศะละลาศ,สุมล บุหงารัตนF, 17 มีนาคม 2560) 

   การชดเชยโดยการจัดการสุขภาพของประชาชนมาบตาพุด เน่ืองจากในพื้นที่เกิดปLญหา

การแยAงชิงบริการทางการด<านสาธารณสุขและความเพียงพอของเครือ่งมอืหรืออปุกรณFทางการแพทยF 

ปLญหาดังกลAาวมีสาเหตุมาจากในพื้นทีม่ีประชากรแฝงเปKนจำนวนมาก ประกอบกบัประชาชนในพื้นที่มี

อัตราการเจบ็ปiวยด<วยโรคตAาง ๆ เพิ่มสูงข้ึนเกือบทุกปu  เชAน การเจ็บปiวยด<วยโรคภูมิแพ< โรคระบบทางเดิน

หายใจ เปKนต<น ด<วยเหตุน้ีภาคประชาชนกลุAมน้ีจงึเสนอวAาโรงงานอุตสาหกรรมควรรAวมกบักลไกรฐัทางด<าน

สาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ควรจัดให<มีหนAวยแพทยFเคลื่อนทีเ่พื่อเสริมการให<บรกิารทางการแพทยF

แกAประชาชนหรือการสนับสนุนแพทยFเฉพาะทางโดยเฉพาะแพทยFที่เกีย่วข<องกับระบบทางเดินหายใจ โรค
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ผิวหนังให<มากข้ึน รวมทัง้การจัดต้ังคลินิกชุมชนเปKนโครงการนำรAองเพือ่แก<ปLญหาการเข<าถึงบริการทาง

การแพทยFของประชาชนในพื้นที่ 

   การชดเชยโดยการเป�ดให7ชุมชนมีส%วนร%วมในการประกอบธุรกิจร%วมกับโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งในที่น้ีหมายถึงการที่โรงงานอุตสาหกรรมจำเปKนต<องสร<างงานให<กับประชาชนในพื้นที่แตA

การสร<างงานที่เกิดข้ึนต<องมีวิธีการที่หลากหลายแตกตAางไปจากวิธีการที่โรงงานอุตสาหกรรมนำมาใช<ใน

อดีตดังกรณีของการสAงเสริมให<ชาวบ<านรAวมกลุAมประกอบอาชีพในรูปของธุรกิจหรือวิสาหกจิชุมชน ทั้งน้ี

กระบวนการชดเชยทีจ่ะเกิดข้ึนจะต<องให<ประชาชนได<ผลประโยชนFรAวมกับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 

ตัวอยAางที่เปKนรูปธรรมของข<อเสนอน้ี เชAน การให<สมัปทานรถรับสAงแรงงานแกAประชาชน การให<สัมปทาน

ในเรื่องการประกอบอาหารให<กบัแรงงาน การรับซื้อสินค<าและบริการของประชาชนพื้นที่ เปKนต<นทั้งน้ี

ระบบดังกลAาวจะเปKนเงื่อนไขหน่ึงที่กAอให<เกิดการอยูAรAวมกันระหวAางชุมชนกับโรงงานได< เพราะเปKนการ

พึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน มาตรการชดเชยในที่น้ียังรวมถึงการเรียกร<องให<โรงงานอุตสาหกรรมเป©ดพื้นที่ให<

คนท<องถ่ินเข<าไปทำงานมากข้ึน เพราะทีผ่AานมาอัตราสAวนของแรงงานในท<องถ่ินที่เข<าทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมยังมีสัดสAวนที่น<อยกวAาแรงงานจากตAางถ่ิน ตัวอยAางของการดำเนินการกรณีน้ีอาจดำเนินการ

ในรูปของการนำรAองโดยการรับคนในพื้นทีเ่ข<าทำงานในฝiายชุมชนสัมพันธF เพราะผู<คนเหลAาน้ีจะมี

เครือขAายภายในท<องถ่ินซึง่จะทำให<งานชุมชนสัมพันธFของโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเข<มแข็ง ตAอเน่ือง

และย่ังยืน 

    การชดเชยโดยการส%งเสริมพื้นที่สเีขียวในเขตมาบตาพุด โดยการสร<างพื้นที่กันชน 

(Buffer Zone) ระหวAางโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนให<ชัดเจน ข<อเสนอในการชดเชยโดยการสร<างพื้นที่

สีเขียวน้ีถูกนำเสนอเปKน 3 มิติ คือ หน่ึงให<รัฐจAายคAาชดเชยในกรณีที่เกิดการใช<พื้นที่ของชาวบ<านเปKนพื้นที่

กันชน, สองซือ้พื้นของชาวบ<านเพื่อทำเปKนพื้นที่กันชนและสามให<ชาวบ<านเปKนผู<ปลูก ดูแลต<นไม<ในพื้นที่

ของพวกเขาเองโดยโรงงานอุตสาหกรรมอาจเปKนผู<จAายคAาดูแลรักษาต<นไม<เหลAาน้ันให<แกAชาวบ<าน (ตาม

สัดสAวนของต<นไม<ที่ปลูก) และหากมีผลไม<หรือผลผลิตจากต<นไม<เหลAาน้ันผลประโยชนFควรตกเปKนของ

ชาวบ<านหรือผู<ดูแลรักษาต<นไม< 

   การลดความเสี่ยงด7านสังคม ข<อเสนอเพื่อลดความเสี่ยงด<านสังคมที่ถูกนำเสนอจาก

ประชาชนกลุAมน้ีอยูAในรปูของการยกระดับความเปKนอยูAและเสรมิสร<างคุณภาพชีวิตที่ดีให<แกAผู<คนในชุมชน 

หรือการทำให<ผู<คนในชุมชนอยูAดีมสีุข (Well-being) น่ันเอง ตัวอยAางของข<อเสนอทีเ่ปKนรูปธรรมในกรณีน้ี 

เชAน การสร<างมาตรการเพื่อทำให<โรงงานอุตสาหกรรมเข<ามามีสAวนรAวมในการสร<างสวัสดิการทางสงัคม

ให<กับผู<คนในชุมชนท<องถ่ิน โดยการจัดต้ังหรือสมทบเงินเข<ากองทุนสวัสดิการชุมชน สำหรับวิธีการที่ควร

นำมาใช<ในกรณีน้ีอาจอาศัยแนวคิดจากการจัดต้ังสวัสดิการชุมชนของรัฐบาลมาประยุกตFใช< กลAาวคือ 
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กระบวนการในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการอาจเริ่มต<นจากการสAงเสริมให<ชาวบ<านเกิดการออม (เชAน การ

ออมวันละบาท เปKนต<น) หลังจากน้ันโรงงานอุตสาหกรรมควรสมทบเงินแกAกองทุนในสัดสAวนเทAากบั

จำนวนการออมของชาวบ<าน ซึ่งการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการน้ีอาจเริ่มต<นจากชุมชนที่มีความพร<อมใน

ลักษณะของโครงการนำรAองกAอน เปKนต<น (สมุล บหุงารัตนF, 17 มีนาคม 2560) 

  การสร7างกลไกการมสี%วนร%วม เมื่อพจิารณาถึงการมสีAวนรAวมของภาคประชาชนในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมกลAาวได<วAาประสบความล<มเหลว เพราะกระบวนการมสีAวนรAวมถูกทำให<เปKนเพียง 

“พิธีกรรม” เพื่อสร<างความชอบธรรมให<กบัโรงงานอุตสาหกรรม ทีผ่AานมากระบวนการมสีAวนรAวมของ

ชาวบ<านกับการพฒันาอุตสาหกรรมมักอยูAในระดับการมีสAวนรAวมในการติดตามขAาวสารและแสดงความ

คิดเห็น (เชAน กระบวนการมีสAวนรAวมตามรัฐธรรมนูญแหAงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เปKนต<น) ประกอบ

กับพื้นที่ในการมสีAวนรAวมของภาคประชาชนอยูAเพียงระดับชุมชน ทำให<ไมAเกิดการมสีAวนรAวมในระดับ

นโยบายและเปKนการมสีAวนรAวมในเรื่องของการปรึกษาหารือมากกวAารูปแบบอื่น กระบวนการมสีAวนรAวม

เชAนน้ี ซึ่งเปKนเพียงจุดเริ่มต<นของการมีสAวนรAวมเทAาน้ัน การให<ความสำคัญตAอการมสีAวนรAวมแบบ

ปรึกษาหารือระดับชุมชนน้ัน อาจสะท<อนให<เห็นถึงวิถีชีวิตสAวนใหญAของที่แตกตัวเปKนผู<ผลติรายยAอยใน

ลักษณะปLจเจกครัวเรือนคAอนข<างสูง น่ันหมายความวAาวิถีชีวิตของคนกลุAมน้ีคาดหวังการมีสAวนรAวมที่เปKนไป

ได< เพียงระดับชุมชนที่ยังมกีารติดตAอ พบปะกันอยูAหรือถูกกำหนดด<วยเขตการปกครองของรัฐ ซึ่งไมA

สามารถขับเคลือ่นไปถึงในระดับนโยบายได< ด<วยเหตุน้ีจำเปKนที่ต<องมีการจัดต้ังผู<ผลิตรายยAอยมากข้ึนเพื่อ

ทำงานขับเคลื่อนในระดับนโยบาย นอกจากน้ียังพบอีกวAากลุAมเหลAาน้ีหวังเพียงการพูดคุยปรกึษาหารอืกัน

มากกวAาการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ที่เปKนเชAนน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุAมผู<ผลิตรายยAอยยัง

อยูAหAางจากศูนยFอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะ ดังน้ันจึงจำเปKนที่ต<องสร<างความเข<มแข็ง 

(Empowerment) ให<ประชาชนท<องถ่ินระยองมีความใกล<ชิดกับกิจกรรมการเมืองในฐานะที่เปKนเรื่องสAวน

รAวมมากข้ึน รวมทัง้สร<างกลไกหรือกระบวนการมีสAวนรAวมการติดตามตรวจสอบโรงงานในมาบตาพุดใน

รูปแบบใหมA ในลักษณะให<ชุมชนในฐานะทีเ่ปKนผู<ได<รบัผลกระทบและความเสียหายจากการเข<ามาของ

โรงงานในเขตมาบตาพุดเปKนผู<นำในการดำเนินกระบวนการมีสAวนรAวมทุกข้ันตอนและกิจกรรม  

 การสร7างกระบวนการเรียนรู7เพือ่อยู%ร%วมกัน กระบวนการน้ีอยูAภายใต<ฐานคิดที่วAาที่ผAานมา

ประชาชนในพื้นที่ไมAรับรู<ข<อมูลเกี่ยวกบัโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเภทหรือกลิ่นของสารเคมทีี่

โรงงานอุตสาหกรรมใช<เปKนวัตถุต้ังต<นในกระบวนการผลิต กลAาวคือ ที่ผAานมาประชาชนในพื้นที่จะได<กลิ่น

แปลก ๆ ในหลายรปูไมAวAาจะเปKน กลิ่นหัวไม<ขีด, กลิ่นฝรั่งสุก, กลิ่นละมุด,กลิ่นน้ำส<มเนAา, กลิ่นมะพร<าว

,กลิ่นแอมโมเนีย,กลิ่นกำมะถัน,กลิ่นคลอรีน เปKนต<น แตAที่ผAานมาพวกเขาแทบไมAรู<เลยวAากลิ่นแปลก ๆ 

เหลAาน้ีจะสAงผลกระทบตAอสุขภาพอยAางไร หรือหากได<รบักลิน่จะมีวิธีการปªองกันหรือบรรเทาอยAางไร 
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ดังน้ันภาคประชาชนกลุAมหน่ึงที่รวมตัวกันต้ังกลุAม “ปลาแขยง” จึงเสนอให<มกีารสร<างกระบวนการเรียนรู<

เพื่อให<ประชาชนในพื้นที่สามารถรับมือและปªองกันกบัปLญหา ผลกระทบหรืออบุัติภัยในรูปแบบตAาง ๆ 

จากการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งข<อเสนอทีเ่ปKนรูปธรรมในกรณี เชAน การให<โรงงานอุตสาหกรรมรAวมมือกบั

มหาวิทยาลัยหรอืผู<เช่ียวชาญจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให<ความรู<กับประชาชนในการปªองกัน รับมือและ

เตรียมความพร<อมกับอบุัติภัยตAาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน (สุชาติ กอเซ็ม, สัมภาษณF 11 กรกฎาคม 2559; สุมล 

บุหงารัตนF, 17 มีนาคม 2560) 

 ข<อเสนอน้ีรวมครอบคลมุไปถึงการสร<างพื้นที่สาธารณะ (Public Square) เพื่อเปKนพื้นที่ในการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวAางผู<คนกลุAมตAาง ๆ กลAาวคือ การเป©ดพื้นทีส่าธารณะเพื่อให<ผู<มสีAวนได<

เสียกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมทกุฝiายได<เข<ามาพูดคุยในลักษณะของการ “ปรับทุกขF เลAาสุข” หรือ “จับ

เขAาคุย”และต<องเป©ดใจรบัความคิดเห็นทีแ่ตกตAางไปจากความคิดเห็นของตนเองไมAใชAเวทีแหAงการถกเถียง 

โต<แย<งเพื่อหาข<อสรุป ซึง่กระบวนการน้ีจะต<องเกิดข้ึนภายใต<ความจริงใจในการปªองกันและแก<ไขปLญหา

รAวมกัน ไมAใชAเปKนเวทเีพื่อสร<างความชอบธรรมในการปฏิบัติการอยAางใดอยAางหน่ึงของโรงงานอุตสาหกรรม  

    

 



 

 

บทที่ 4 

รูปแบบของการสร1างฉันทามติของชุมชนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

   

 บทน้ีจะนำเสนอรปูแบบของการสร5างสังคมที่ผู5คนสามารถอยู=ร=วมกันได5อย=างมีความเข5าใจกัน 

หรือการสร5างข5อตกลร=วมกันบนเงื่อนไขของการพัฒนา โดยเสนอผ=านรูปแบบของการสร5างกลไกเชิง

สถาบันทางสงัคมที่ประกอบไปด5วย 3 ส=วนใหญ= ๆ ได5แก= หน=วยงานภาครัฐ, ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ

ภาคประชาชน 

 บทบาทเชิงสถาบนัท่ีสูBการสร1างฉันทามติของชุมชนในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

 1. บทบาทของหนBวยงานภาครัฐ ที่จำแนกออกเปSน 3 ด5าน ได5แก= ด5านเศรษฐกิจ ด5าน

สิ่งแวดล5อม และด5านทางสังคม ดังน้ี  

  ด#านเศรษฐกิจภาครฐัต#องมกีารวางแผนกำหนดอุตสาหกรรมมุ=งเปVาในเขตเศรษฐกิจพเิศษคือ 

การกำหนดและพฒันาให5พื้นที่ชายฝXYงทะเลตะวันออกเปSนเขตเศรษฐกจิพิเศษ ซึ่งกำหนดให5ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเปSนพื้นที่ยุทธ\ศาสตร\การลงทุน รองรบัความพร5อมของโครงสร5างพื้นฐาน โดยมีเปVาหมายเพื่อ

พัฒนาให5เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกเปSนเขตเศรษฐกจิที่ทีดี่สุด 

  ด#านสิ่งแวดล#อม มาตรการทางการคลงัเพื่อการจัดการสิง่แวดล5อม สามารถแบ=งออกได5 2 

ด5าน คือ การแก5ไขปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษี ตลอดจนกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการลงทุน

ทางสงัคมจะต5องมกีารเป`ดโอกาสให5ประชาชนในพื้นที่เข5ามามีส=วนร=วมในการจัดสรรงบประมาณ ระดมทุน

และทรัพยากรเพื่อการฟbcนฟูสงัคมร=วมกัน และมาตรการทางการคลงัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการ

สิ่งแวดล5อม ด5วยวิธีการจัดเกบ็ภาษีสิ่งแวดล5อม และการปรบัยุทธศาสตร\ที่มีความเปSนมิตรกับสิ่งแวดล5อม 

หรือการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน\ การปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบประเมินผลกระทบด5าน

สิ่งแวดล5อมและสุขภาพของชุมชน 

  ด#านสังคม การสร5างความเข5มแข็งให5กับภาคประชาสงัคมในพื้นทีส่ามารถได5แบ=งออกเปSน 2 

ด5าน คือ การสร5างความเข5มแข็งให5กบัภาคประชาสังคมผ=านสมัชชาสุขภาพซึ่งเห็นว=ารฐัควรมีบทบาทให5

การสนับสนุนภาคประชาสงัคมในพื้นทีเ่พื่อติดตามความเคลือ่นไหวทางนโยบายโดยใช5กระบวนการสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพื้นทีซ่ึ่งสมัชชาสุขภาพ คือ เครื่องมือพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน5นการมสี=วน

ร=วม และการสร5างและพัฒนาศูนย\ข5อมูลสิ่งแวดล5อมและสุขภาพของประชาชนเพือ่ให5เปSนศูนย\ข5อมลู

สิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5องในแง=ของงานวิชาการและการเคลื่อนไหวภาคประชาชน เน่ืองจากในพื้นที่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในจังหวัดระยองและพื้นที่มาบตาพุดมีหน=วยงานต=าง ๆ เข5ามาศึกษาวิจัย
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เปSนจำนวนมากซึ่งในปXจจุบันข5อมูลกระจัดกระจายอยู=ที่หน=วยงานที่เข5ามาวิจัย การจัดต้ังศูนย\ข5อมูลจะช=วย

ในการรวบรวมข5อมลูและงานวิชาการต=างและมหีน5าที่ในการช=วยสนับสนุนกระบวนการสร5างความเข5มแข็ง

ในชุมชนด5วยโดยเมื่อมีการรวบรวมข5อมลูแล5วควรมีการการเช่ือมโยง วิเคราะห\นำข5อมูลมาใช5ประโยชน\

และควรเผยแพร=ข5อมูลให5แก=ชาวบ5านสามารถเข5าถึงได5และสามารถนำไปใช5ประโยชน\ได5โดยผ=านช=องทาง

สื่อสารภาคพลเมืองให5มากข้ึน 

 

 2. บทบาทของภาคเอกชน แบBงออกเปJน 2 ประเด็นได5แก= การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปSนมิตร

กับสงัคมสิง่แวดล5อมหรือทีเ่รียกว=า “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) คือ แนวทางการ

ที่เน5นให5ภาคเอกชน (ระดับโรงงาน) ในฐานะผู5ประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมเปSนผู5ปฏิบัติ โดยการ

มุ=งเน5นการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิตและการบรหิารจัดการที่เปSนมิตรต=อสิ่งแวดล5อม รวมถึง

ความรับผิดชอบของผู5ประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมต=อสงัคมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

อุตสาหกรรม ผ=านการสร5างเครือข=ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปSนมิตรต=อสิง่แวดล5อม เปSนรปูแบบการ

พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทีส่อดคล5องกลมกลืนเปSนอันหน่ึงอนัเดียวกันในเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

ระหว=างโรงงานต=าง ๆ ในพื้นที่ กับสิ่งแวดล5อมโดยรวม 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยูEบนฐานของความรบัผิดชอบตEอสังคมและชุมชน ซึ่งเปSน

แนวทาง ทางการพฒันารปูแบบใหม=ที่ให5ความสำคัญกับมิติสังคมและสิง่แวดล5อมควบคู=กบัการสร5างความ

เติบโตทางด5านเศรษฐกิจ สามารถแบ=งออกได5เปSน 3 รูปแบบ คือ หน่ึงการดำเนินงานด5านความรับผิดชอบ

ต=อสังคมในระดับผู5ประกอบการถือเปSนการพัฒนารูปแบบหน่ึงที่ถูกนำมาเปSนแนวทางการพฒันาทีค่ำนึงถึง

ผลกระทบต=อสังคม ควบคู=กับการพฒันาประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรม สองการสร#างเครือขEาย

ดำเนินงานในด#านความรับผิดชอบตEอสังคมระหวEางผู#ประกอบการคือการยกระดับสู=การสร5างเครือข=าย

สำหรับดำเนินงานในด5านความรับผิดชอบต=อสังคม เน่ืองจากปXญหาเกี่ยวกบัสงัคมและสิง่แวดล5อมยังคง

ดำเนินอยู=และมีความรุนแรงมากเกินกว=าผู5ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรายใดรายหน่ึงจะดำเนินการ

แก5ไขปXญหาได5 ทางออกของปXญหาดังกล=าวถึงทำให5มีข5อเสนอจากภาคเอกชนในการเสนอให5มีการสร5าง

เครือข=ายดำเนินงานในด5านความรับผิดชอบต=อสังคมระหว=างผู5ประกอบการข้ึน และสามการจัดต้ังกองทุน

สำหรับการพฒันาทีใ่ห5ผู5มสี=วนได5เสียได5รบัผลประโยชน\ร=วมกนัเปSนอีกแนวทางหน่ึงทีส่=งเสริมให5ภาคเอกชน

ผู5ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความรบัผิดชอบต=อกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส=งผลต=อ

สังคมและสิง่แวดล5อมในรูปแบบการเก็บเงินเข5ากองทุนต=าง ๆ ที่จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 

 3. บทบาทของภาคประชาชน ได5จำแนกตามความเห็นของกลุ=มประชาชนในชุมชนที่แบ=ง

ออกเปSน 2 ส=วนใหญ= ๆ ได5แก= หน่ึง ภาคประชาชนทีม่องว=าการพัฒนาอุตสาหกรรมเปSนสาเหตุและส=งผล
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กระทบต=อสิ่งแวดล5อมรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู=รอบโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนก็ไม=ได5รับ

ผลประโยชน\จากการพฒันาอุตสาหกรรม ทีม่องว=าควรหยุดสร5างและขยายโรงงานอุตสาหกรรม 

(Deindustrialization) ที่เปSนเช=นน้ันเพราะพื้นที่ซึง่เปSนที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมไม=มีศักยภาพหรือ

ความสามารถ (Carrying Capacity) ในการรองรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกต=อไป และการทบทวน

เครื่องมือที่ใช5ในการประเมินผลจากการพฒันาอุตสาหกรรม โดยอ5างว=าส=วนใหญ=จะเปSนการอ5างองิ

ความคิดของนักวิชาการจากส=วนกลางและกลไกรัฐทีท่ำหน5าที่ในการบรหิารจัดการสิ่งแวดล5อม หรือเปSน

การประมวลตัวแบบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล5อมหรือการประเมินผลกระทบสุขภาพที่ควรจะเปSน

ตามความเห็นของภาคประชาชนกลุ=มน้ี และการทบทวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health 

Impact Assessment: HIA) 

 สอง ภาคประชาชนที่มฐีานเศรษฐกิจสัมพันธ\กบัโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ทำให5โรงงาน

อุตสาหกรรมและชุมชนท5องถ่ินสามารถอยู=รวมกันได5 คือ การบังคับใช5กฎหมายอย=างจริงจัง เน่ืองจาก

ผลประโยชน\ทับซ5อนเชิงโครงสร5างอยู=ในระบบอตุสาหกรรม และผู5ประกอบการต5องมีความชัดเจนและ

จริงใจในการแก5ไขปXญหา เน่ืองจากระยะเวลาทีผ่=านมาโรงงานอุตสาหกรรมยังไม=มีความจริงใจหรอืให5

ความสำคัญอย=างจรงิจังในการแก5ไขปXญหามลพิษและเยียวยาผู5คนท5องถ่ินที่ได5รับผลกระทบจากการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ให5โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบ ตระหนักและใส=ใจในการแก5ไขปXญหา

มลพิษและสิง่แวดล5อมอย=างจริงจัง โดยเสนอให5โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ร=วมกันรับผิดชอบต=อปXญหาที่

เกิดข้ึนในภาพรวมระดับพื้นที่ไม=ใช=การปXดความรบัผิดชอบผ=านการอ5างว=าโรงงานอุตสาหกรรมของตนมี

ความเปSนมาตรฐานและในกระบวนการผลิตก็ไม=ได5ก=อให5เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  การสร#างมาตรการชดเชยแกEชุมชนในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาและลด

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว=าวิธีการเยียวยาที่โรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช5อยู=ใน

ปXจจุบัน ทั้งน้ีเพราะการใช5นโยบายชดเชยเยียวยาแก=ชาวบ5านมาบตาพุดในอดีตน้ันมักจะประสบกับความ

ล5มเหลวเน่ืองจากเปSนการชดเชยอยู=ในรปูการจัดสรรงบประมาณให5แก=ประชาชนและคนกลุ=มต=าง ๆ ในเขต

มาบตาพุด ได5แก= การชดเชยโดยการจัดการสุขภาพของประชาชนมาบตาพุด,  

การชดเชยโดยการเป`ดให5ชุมชนมีส=วนร=วมในการประกอบธุรกิจร=วมกับโรงงานอุตสาหกรรม, การชดเชย

โดยการส=งเสริมพื้นทีส่ีเขียวในเขตมาบตาพุด และการลดความเสี่ยงด5านสงัคม 

 การสร#างกลไกการมสีEวนรEวมการให5ความสำคัญต=อการมสี=วนร=วมแบบปรกึษาหารอืระดับชุมชน

น้ัน อาจสะท5อนให5เห็นถึงวิถีชีวิตส=วนใหญ=ของที่แตกตัวเปSนผู5ผลิตรายย=อยในลักษณะปXจเจกครัวเรอืน

ค=อนข5างสูง น่ันหมายความว=าวิถีชีวิตของคนกลุ=มน้ีคาดหวังการมีส=วนร=วมที่เปSนไปได5 เพียงระดับชุมชนที่

ยังมีการติดต=อ พบปะกันอยู=หรือถูกกำหนดด5วยเขตการปกครองของรัฐ ซึง่ไม=สามารถขับเคลื่อนไปถึงใน
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ระดับนโยบายได5 ด5วยเหตุน้ีจำเปSนที่ต5องมกีารจัดต้ังผู5ผลิตรายย=อยมากข้ึนเพื่อทำงานขับเคลื่อนในระดับ

นโยบาย นอกจากน้ียังพบอีกว=ากลุ=มเหล=าน้ีหวังเพียงการพูดคุยปรึกษาหารือกันมากกว=าการตัดสินใจใน

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ที่เปSนเช=นน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ=มผู5ผลิตรายย=อยยังอยู=ห=างจากศูนย\อำนาจ

ในการตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะ ดังน้ันจึงจำเปSนที่ต5องสร5างความเข5มแข็ง (Empowerment) ให5

ประชาชนท5องถ่ินระยองมีความใกล5ชิดกบักจิกรรมการเมืองในฐานะที่เปSนเรือ่งส=วนร=วมมากข้ึน รวมทั้ง

สร5างกลไกหรอืกระบวนการมีส=วนร=วมการติดตามตรวจสอบโรงงานในมาบตาพุดในรูปแบบใหม= ใน

ลักษณะให5ชุมชนในฐานะทีเ่ปSนผู5ได5รบัผลกระทบและความเสียหายจากการเข5ามาของโรงงานในเขตมาบ

ตาพุดเปSนผู5นำในการดำเนินกระบวนการมีส=วนร=วมทุกข้ันตอนและกจิกรรม และการสร#างกระบวนการ

เรียนรู#เพื่ออยูEรEวมกัน ตลอดจนการสร5างพื้นทีส่าธารณะ (Public Square) เพื่อเปSนพื้นที่ในการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว=างผู5คนกลุ=มต=าง ๆ กล=าวคือ การเป`ดพื้นทีส่าธารณะเพื่อให5ผู5มีส=วนได5เสียกบั

การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกฝ�ายได5เข5ามาพูดคุยร=วมกันโดยสมัครใจ จริงใจ เปSนกันเอง และการพูดความ

จริง 



บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายผลและข5อเสนอแนะ 

  

 การวิจัยเรื่อง “รปูแบบของการสร6างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง” มีวัตถุประสงคFเพื่อศึกษาการเปลี่ยนผLาน กระบวนการและรูปแบบของการสร6างฉันทามติของ

ชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บทน้ีผู6วิจัยจะนำเสนอออกเปPน 4 สLวนดังน้ี 

5.1 บทสรุป 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.3 ข6อเสนอแนะ 

5.4 ผลผลิต 

 

5.1 บทสรุป 

 กระบวนการเปลี่ยนผLานของชุมชนมาบตาพสุามารถจำแนกแบบกว6าง ๆ แบLงได6เปPน 2 ยุค คือ 

ชุมชนในยคุของการผลิตเพ่ือการยังชีพและการค5า (กEอน พ.ศ. 2525) พื้นฐานทางเศรษฐกิจยุคด้ังเดิม

ของภูมิภาคตะวันออกมีลกัษณะเปPนทวิลักษณFทางเศรษฐกิจ (Dual Economics)  อยูLในวิถีการผลิตแบบ

ยังชีพ (Self-Sufficient Economy) ภายใต6ระบบไพรL กลLาวคือ แตLละครอบครัวจะผลิตสิง่ของที่จำเปPน

เพื่อใช6สอยในครัวเรือนเปPนหลกั ผลผลิตที่ได6จงึมีคLาเพือ่ใช6 (Use Value) ไมLเน6นการผลิตเพื่อสร6างมูลคLา

แลกเปลี่ยน (Exchange Value) สะท6อนออกมาให6เห็นในรปูของ “การทำเพื่อกิน ทำเพื่ออยูL” และวิถีการ

ผลิตเพื่อการค6า (Commercial Economy) ของชนช้ันนำและชาวจีนที่อยูLในภาคการเกษตรและการ

ประมง ได6แกL โรงสีข6าวตระกลูบญุศิริของพระแกลงแกล6วกล6า เปPนเจ6าของกจิการโรงสีข6าวถึง 3 แหLง

ด6วยกัน คือ โรงสีบญุศิริ โรงสบีุญศิริอุปกรณF และโรงสีบญุศิริสามัคคี กิจการโรงเลือ่ยและการต้ังกิจการโรง

น้ำแข็งเพื่อรองรับการสLงปลาและอาหารทะเลเข6ากรงุเทพฯ การประกอบกจิการค6าของชาวจีนได6แกL 

การค6าขายสินค6าทางเรือ การประมง โรงตLอเรือ การเปzดร6านค6าขายเล็กๆ น6อยๆ เพื่อการสะสมทุน และ

การแทรกตัวเข6ารบัสมัปทานป{าไม6ชายเลน  

การกLอสร6างถนนสุขุมวิทได6กลายเปPนแรงผลักให6เกิดการปรบัเปลี่ยนวิถีการผลิตสูLระบบทุนนิยม

เปPนการผลิตเพื่อขายเปPนหลัก การเปลี่ยนรปูแบบการผลิตสนิค6าทางการเกษตรที่สามารถสร6างรายได6 และ

การมีกำไรที่มากกวLาเดิม เชLน ชาวบ6านที่ทำนาหันมาปลูกทเุรียน และการผลิตที่ตอบสนองความต6องการ

สินค6าที่มีปริมาณสูงข้ึน การเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธFอยูLกับผลผลิตในภาคการเกษตร 
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ได6แกL โรงสีข6าว โรงงานแปรรปูมันสำปะหลงั โรงเลือ่ย โรงน้ำตาล การประมงพาณิชยFที่เช่ือมตLออยูLกับ

ระบบตลาดในกรุงเทพฯ และความเปลี่ยนแปลงของวิถีชาวบ6านหลายด6านต้ังแตL ความสะดวกรวดเร็วใน

การเดินทาง ติดตLอสื่อสาร และการขนสLงผลผลิต ผู6คนเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบยังชีพสูLการผลิตเชิง

พาณิชยFจากความคลLองตัวการสLงสินค6าจากชุมชนเข6าสูLและการจบัจLายใช6สอยซื้อสินค6า สLงผลให6ระบบ

ตลาดระดับชุมชนขยายตัวและเช่ือมโยงอยูLกบัภายนอกมากข้ึน วิถีการบริโภคของชาวบ6านเปลี่ยนแปลงไป 

การผลิตเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวและชุมชนเริ่มลดปริมาณลง เน่ืองจากสามารถหาซื้อสินค6าได6

สะดวกจากระบบตลาด การพฒันาอุตสาหกรรมทLามกลางเวลาน้ี จึงเปPนหมุดหมายสำคัญของการ

เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเพื่อการค6าในภูมิภาคตะวันออกโดยเฉพาะสินค6าทางการเกษตร และการเริ่ม

เดินทางแลกเปลี่ยน ค6าขายของชาวบ6านที่มปีรมิาณมากข้ึน จากการขยายตัวของระบบทุนนิยมที่มาพร6อม

กับกลไกการพัฒนาของภาครฐัหลากหลายรูปแบบต้ังแตLการพัฒนาโครงสร6างพื้นฐานระดับพื้นที่ เชLน 

ไฟฟ�า น้ำประปา ถนนที่นำมาสูLการขยายตัวของการใช6รถยนตF รถกระบะ รถมอเตอไซคF การพฒันาผLาน

การดำเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบับที่ 1 ทีเ่น6นการพัฒนาความเจริญเติบโตจากสLวนบนลงสงู

เบื้องลLาง การสร6างโลกทัศนFมุมมองทางธรรมชาติและแหลLงทรัพยากรทางธรรมชาติคือสินค6าที่จะนำมาสูL

ความมั่งค่ังในทางเศรษฐกจิมหภาค การเข6าสูL ชุมชนในยคุของแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายทะเลตะวันออก 

(พ.ศ. 2526 – 2560) ท่ีอุตสาหกรรมได6กลายเปPนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจงัหวัดระยอง ภายหลังจาก

มีโครงการพฒันาพื้นทีบ่รเิวณชายฝ��งทะเลตะวันออก เน่ืองจากมีการกำหนดให6พื้นทีส่ามจงัหวัดในภาค

ตะวันออก ได6แกL ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เปPนพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมสLงออก เพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตรFการเปPนประเทศอุตสาหกรรมใหมL จังหวัดระยองได6ถูกกำหนดให6เปPนพื้นที่ 

“อุตสาหกรรมที่ทันสมัย” และเปPนที่ต้ังของ “อุตสาหกรรมหนัก” โดยมีพื้นที่เป�าหมายของการพัฒนา

อุตสาหกรรมที“่ตำบลมาบตาพุด” เน่ืองจากเปPนสถานที่ที่มกีารวางทLอก�าซธรรมชาติจากอLาวไทยมาข้ึนฝ��ง 

รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการสภาการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหLงชาติ ได6ต้ังความหวังไว6วLาพื้นที่

มาบตาพุด จะเปPนฐานของอุตสาหกรรมในระดับโลก โดยมีกลุLมทุน 3 กลุLมใหญL คือกลุLมรัฐ กลุLมทุนข6าม

ชาติ และกลุLมทุนชาติ เปPนผู6ขับเคลื่อนหลักในชุมชน ขณะที่นายทุนน6อยใหญL และชาวบ6านมีการปรบัตัว

ไปสูLธุรกจิการค6าที่ดินเพื่อรองรบันิคมอุตสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรมตลอดจนถึงการสร6างที่พักอาศัย 

ทำให6มีกลุLมคนอกีกลุLมหน่ึงที่เข6ามามีสLวนได6สLวนเสียในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุLมคนเหลLาน้ี

ได6รับผลประโยชนFในรปูของการเปPนนายหน6า (Compradors) การลงทุนในธุรกิจอสังหารมิทรัพยF การเปPน

ผู6รบัเหมากLอสร6าง การถมที่ การปรบัหน6าดิน หรือการได6รับผลประโยชนFเชิงเช่ือมโยง (Linkage Effect) 

จากการพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกจิของชุมชนเติบโตมากข้ึน แตL

ผลประโยชนFที่แท6จริงตกอยูLในมือของกลุLมทุนเพียงไมLกี่กลุLม  
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 สถานการณFหรือเงื่อนไขที่นำไปสูLการสร6างฉันทามติของชุมชนคือความขัดแย6งในหลายมิติ คือ 

ความขัดแย6งทางด6านสังคม เชLน การเวนคืนที่ดิน การลLมสลายของชุมชนด้ังเดิม ความขัดแย6งเรื่องการ

จัดการน้ำ ป�ญหาด6านการศึกษา และป�ญหาที่สบืเน่ืองตามมา เปPนต6น สถานการณFทางด6านสิ่งแวดล6อมที่

ด6อยคุณภาพ ได6แกL มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางกลิ่น จากการประกอบการของโรงงาน

อุตสาหกรรม สูLป�ญหาทางด6านสุขภาพของผู6คนและชาวบ6านอีกจำนวนมาก 

 กระบวนการสร6างฉันทามติของชุมชน จำแนกออกเปPน 3 บทบาททีจ่ะต6องมีการบรูณาการและ

การดำเนินงานรLวมกันในชุมชน ได6แกL บทบาทของหนEวยงานภาครัฐ ทีจ่ำแนกออกเปPน 3 ด6าน ได6แกL 

ด6านเศรษฐกิจภาครฐั คือ การวางแผนกำหนดอุตสาหกรรมมุLงเป�าในเขตเศรษฐกิจพเิศษ การกำหนดและ

พัฒนาให6พื้นที่ชายฝ��งทะเลตะวันออกเปPนเขตเศรษฐกิจพเิศษ ด6านสิ่งแวดล6อม โดยการดำเนินงาน

มาตรการทางการคลงัเพือ่การจัดการสิง่แวดล6อม และด6านสงัคม การสร6างความเข6มแข็งให6กบัภาคประชา

สังคมในพื้นทีส่ามารถแบLงออกเปPน 2 ด6าน คือ การสร6างความเข6มแข็งให6กับภาคประชาสังคมผLานสมัชชา

สุขภาพซึ่งเห็นวLารัฐควรมีบทบาทให6การสนับสนุนภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว

ทางนโยบายโดยใช6กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ซึง่สมัชชาสุขภาพ บทบาทของภาคเอกชน 

แบLงออกเปPน 2 ประเด็นได6แกL การพฒันาอุตสาหกรรมทีเ่ปPนมิตรกบัสงัคมสิง่แวดล6อมหรอืที่เรียกวLา “การ

พัฒนาอุตสาหกรรมสเีขียว” (Green Industry) คือ แนวทางการทีเ่น6นให6ภาคเอกชน (ระดับโรงงาน) ใน

ฐานะผู6ประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมเปPนผู6ปฏิบัติ โดยการมุLงเน6นการพัฒนาและปรบัปรุง

กระบวนการผลิตและการบรหิารจัดการทีเ่ปPนมิตรตLอสิ่งแวดล6อม ที่ต้ังบนความรบัผิดชอบทางสิ่งแวดล6อม

และสงัคม บทบาทของภาคประชาชน คือ ภาคประชาชนที่มองวLาการพัฒนาอุตสาหกรรมเปPนสาเหตุและ

สLงผลกระทบตLอสิ่งแวดล6อมรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูLรอบโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนก็ไมLได6รบั

ผลประโยชนFจากการพฒันาอุตสาหกรรม ทีม่องวLาควรหยุดสร6างและขยายโรงงานอุตสาหกรรม และภาค

ประชาชนที่มีฐานเศรษฐกจิสมัพันธFกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำให6โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

ท6องถ่ินสามารถอยูLรวมกันได6 คือ การบังคับใช6กฎหมายอยLางจรงิจงั เน่ืองจากผลประโยชนFทับซ6อนเชิง

โครงสร6างอยูLในระบบอุตสาหกรรม และผู6ประกอบการต6องมีความชัดเจนและจรงิใจในการแก6ไขป�ญหา 

และการสร6างมาตรการชดเชยแกLชุมชนในพื้นทีก่ารพฒันาอตุสาหกรรม เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากการพฒันาอุตสาหกรรมมากกวLาวิธีการเยียวยาทีโ่รงงานอุตสาหกรรมนิยมใช6อยูLในป�จจุบัน 

ตลอดจนการสร6างกลไกการมสีLวนรLวมการให6ความสำคัญตLอการมสีLวนรLวมแบบปรึกษาหารือระดับชุมชน

น้ัน และการสร6างกระบวนการเรียนรู6เพื่ออยูLรLวมกัน ตลอดจนการสร6างพื้นที่สาธารณะ (Public Square) 

เพื่อเปPนพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวLางผู6คนกลุLมตLาง ๆ กลLาวคือ การเปzดพื้นที่
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สาธารณะเพือ่ให6ผู6มสีLวนได6เสียกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมทกุฝ{ายได6เข6ามาพูดคุยรLวมกันโดยสมัครใจ 

จริงใจ เปPนกันเอง และการพูดความจริง 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาได6สอดคล6องไปกับการศึกษาแนวการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกระแส

หลัก มฐีานคิดมาจากแนวคิดของความทันสมัย และการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิได6 ภายใต6

บริบทของการเกิดข้ึนของแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่สำคัญคือ การปรับโครงสร6าง

ทางเศรษฐกิจใหมL โดยมีข6อเสนอให6สLงเสรมิการสLงออกสินค6าอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข6า แนวคิด

ได6รับการตอบรับจากเทคโนแครต และองคFกรระหวLางประเทศ โดยเห็นสอดคล6องกันวLาการเข6ามาของ

อุตสาหกรรมได6นำไปสูLความเจริญรุLงเรืองในทางเศรษฐกจิอยLางมาก และสอดคล6องไปกบัการศึกษาของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกระแสหลัก มีฐานคิดมาจากแนวคิดของความทันสมัย และการเพิม่

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิได6 ภายใต6บริบทของการเกิดข้ึนของแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกที่สำคัญคือ การปรบัโครงสร6างทางเศรษฐกจิใหมL โดยมีข6อเสนอให6สLงเสรมิการสLงออกสินค6า

อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข6า แนวคิดได6รับการตอบรบัจากเทคโนแครต และองคFกรระหวLาง

ประเทศ 

 สอดคล6องไปกบัการศึกษาของ เนตรทราย นิสสัยสุข (2556) เรื่อง ผลกระทบจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมอสีเทิรFนซบีอรFด  ระยอง กรณีศึกษา ชุมชนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จงัหวัด

ระยอง ได6มองผลกระทบออกเปPน 4 ด6าน ได6แกL ผลกระทบด6านสิ่งแวดล6อม ไมLวLาจะเปPนมลพิษทางอากาศ 

เสียง กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการฝ�งกลบ ตลอดจนการรั่วไหลของสารเคมลีงสูLแหลLงธรรมชาติ ด6านสังคม

ได6แกL สังคมมีความเสี่ยงสูงจากความไมLปลอดภัยในชีวิตและทรัพยFสิน ความไมLพอเพียงของโครงสร6าง

พื้นฐาน ขณะที่ด6านบวกคือการเพิ่มข้ึนของที่ดิน อสังหารมิทรัพยFในพื้นที่ ด6านเศรษฐกิจได6แกLการมงีานทำ 

และการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ และผลกระทบทางด6านสุขภาพ การศึกษาของพัชรี โพธิหงั (2550) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลกระทบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ที่สLงผลตLอชุมชนตำบลดอนหัวฬLอ อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุร ีผลการวิจัยสรปุวLา มีผลกระทบ 4 ด6าน ด6านเศรษฐกิจ ด6านสังคม ด6านสิง่แวดล6อมและ

ด6านชุมชน ในมิติของผลกระทบในด6านตLาง ๆ ของชุมชน โดยผลการศึกษาเรื่องฉันทามติของชุมชน

อุตสาหกรรมมาบตาพุดได6ให6ข6อมลูทีเ่กี่ยวกับผลกระทบในเชิงลึกและเสนอแนวทางในการจัดการสังคม

เพื่อการอยูLรLวมกัน 

 สอดคล6องกบัการศึกษาของชัยณรงคF เครือนวล และคณะ (2559) เรือ่ง ทางเลอืกการพัฒนา

อุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝ��งทะเลตะวันออก ที่ได6มีข6อสรปุวLาการพัฒนาอุตสาหกรรมของผู6มสีLวนได6 สLวนเสีย 
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อยูLในฐานคิดของการพฒันาแนวปฏิรูป ทีส่อดคล6องไปกับแนวคิดการพัฒนากระแสหลกั โดยเพิม่มิติของ

การพัฒนาที่ควบคูLไปกับความย่ังยืน ความรับผิดชอบ ความเปPนธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล6อม และการ

ให6ความสำคัญกบัสงัคม ชุมชน โดยมีมนุษยFเปPนศูนยFกลาง ซึง่เปPนไปในทิศทางเดียวกันกับข6อสรุปของ

ผลการวิจัยเรื่องฉันทามติของชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

5.3 ข5อเสนอแนะจากการวิจัย 

5.3.1 หนLวยงานภาครัฐควรเข6ามามบีทบาทในด6านการสร6างพื้นที่สาธารณะเพื่อเปzดโอกาสให6ม ี

การแลกเปลี่ยนข6อมลู ความรู6 ทัศนคติที่หลากหลาย 

5.3.2 รปูแบบของการสร6างข6อตกลงของการอยูLรLวมกันทางสงัคมควรมาจากกระบวนการของการ

แลกเปลี่ยนข6อมูล ระหวLางโรงงานอุตสาหกรรม และกลุLมชาวบ6านที่มีความคิดหลากหลายสุLการกำหนดกฏ

กติกาทางสังคมรLวมกัน 

5.3.3 ควรมีการศึกษาเพิม่เติมและการเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมระหวLางประเทศที่

ประสบความสำเร็จทางด6านการจัดการสิง่แวดล6อม สงัคม และชุมชน เพื่อนำมาเปPนต6นแบบสูLการกำหนด

แนวทางการพฒันาที่เหมาะสม 

 

5.4 ผลผลิต  

 สLวนหน่ึงของบทความผู6วิจัยได6นำไปเสนอในงาน International Conference on: “2017 

India-ASEAN Annual Winter Confidence”. 

Toadithep, Tanit. (2017). Thai Study: On Development and Quality of Life of Working  

Class in Eastern Industrial Estate. In International Conference on: “2017 India-

ASEAN Annual Winter Confidence”. Hankuk University of Foreign Studies (HUFS). 

Korea Republic. 
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